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CƠ SỞ DỮ LIỆU
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC
Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/3/2015
I. Thông tin chung của nhà trƣờng
1. Tên trƣờng (theo quyết định thành lập):
Tiếng Việt: Trường Đại học Thái Bình Dương
Tiếng Anh: Pacific Ocean University
2. Tên viết tắt của trƣờng:
Tiếng Việt: TBD
Tiếng Anh: POU
3. Tên trƣớc đây (nếu có): Không
4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
5. Địa chỉ trƣờng: 99 Ngu n Xiển V nh Phương Nh Tr ng hánh
6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0583. 727 181 Số fax: 0583. 727 189
E-mail: tbd@moet.edu.vn Website: pou.edu.vn
7. Năm thành lập trƣờng (theo quyết định thành lập): 2008
8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2009
9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2011
10. Loại hình trƣờng đào tạo:
Công lập
Bán công
Dân lập
Tư thục x
Loại hình khác (đề nghị ghi rõ):
II. Giới thiệu khái quát về nhà trƣờng
11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của
trường: nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ
hợp tác, thành tích nổi bật (không quá 1 trang):
POU được thành lập ngày 31/12/2008 theo quyết định số 1929/TTg của
Thủ tướng Chính phủ. Trong 5 năm qu POU đã trở thành trường đại học ngoài
công lập được xã hội công nhận đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xã
hội hóa giáo dục khu vực miền Trung - Tây nguyên và trong công cuộc xây
dựng, phát triển kinh tế văn hó xã hội củ đất nước. Hội đồng Quản trị POU
đồng quyết tâm từng bước xây dựng Trường thành một trường Đại học tư thục
không vì lợi nhuận.
Tính đến n
POU đã tu ển sinh 5 khoá, thu nhận 3932 sinh viên, học
sinh vào học; đã có 4 khó với 1943 sinh viên, học sinh tốt nghiệp r trường
thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau.

Về tổ chức bộ máy, POU có 3 Ban, 4 Khoa, 6 Phòng, 2 Trung tâm. Tổng số
CBCNV: 117 trong đó có 96 giảng viên cơ hữu (trình độ s u đại học là 70%).
12. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường (vẽ sơ đồ mô tả tổ chức hành
chính của nhà trường).
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN QUẢN LÝ
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13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường (các phòng, ban,
khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng).
Các đơn vị (bộ phận)
1. Hiệu trưởng
2. Phó Hiệu trưởng

Họ và tên
Quách Đình
Liên
Đỗ Văn Ninh

Chức danh,
học vị, chức vụ
NGND;
PGS.TS
TS

Điện thoại
0903 503
054
0913 444
191

Nguy n Huy
Thông

NGƯT; ThS

0913 461
990

Phạm Văn
Hải
Nguy n Huy
Thông

ThS

0918 012
063
0913 461
990

4. Công đoàn cơ sở

Lê Hữu Bằng

5. Đoàn th nh niên

Trần Anh
Tuấn

Chủ tịch công
0905 028
đoàn; CN
833
Bí thư đoàn; S 0983 290
113

6. Hội sinh viên

Trần Anh
Tuấn

Chủ tịch Hội
sinh viên; KS

0983 290
113

7. Ph ng Đào tạo và Công
tác sinh viên
8. Ph ng Đảm bảo chất
lượng và Khảo thí

Trần Danh
Giang
Nguy n Văn
Ba

Trưởng phòng;
TS
Trưởng phòng;
PGS.TS

0913 444
192
0913 444
283

9. Phòng Tổ chức Hành Nguy n Huy
chính
Thông

Trưởng phòng;
ThS

0913 461
990

10. Phòng Nghiên cứu khoa Phùng Thị
học và Hợp tác đối ngoại
Thanh Tú

Trưởng phòng;
PGS.TS

0913 400
937

11. Phòng Tuyển sinh và Phạm Văn
Truyền thông
Hải
12. Phòng Kế hoạch Tài Nguy n Ngọc

Trưởng phòng;
ThS
Trưởng phòng;

0918 012
063
0905 106

3. Chi bộ Đảng

Bí thư chi bộ,
ThS

E-mail
qdlien@po
u.edu.vn
vaninhcb
@yahoo.co
m
huythong1
8t@gmail.
com
pvhai@po
u.edu.vn
huythong1
8t@gmail.
com
lhbang@p
ou.edu.vn
trananhtua
n1303@g
mail.com
trananhtua
n1303@g
mail.com
giangtd@n
tu.edu.vn
nvbadhnt
@gmail.co
m
huythong1
8t@gmail.
com
thanhtupou
@gmail.co
m
pvhai@po
u.edu.vn
nnthuong

chính

Thường

CN

654

13. Khoa Kinh tế & Du lịch Nguy n
Thanh Vân
14. ho Y dược và Điều Phùng Thị
dưỡng
Thanh Tú

Trưởng Khoa;
TS
Trưởng Khoa;
PGS.TS

0913 868
831
0913 400
937

15. Khoa Ngôn ngữ và Xã Nguy n Nam
hội học
Hà

Trưởng Khoa;
TS

0913 416
121

16. Khoa Khoa học & Công Nguy n Văn
nghệ
Ba

Trưởng Khoa,
PGS.TS

0913 444
283

@pou.edu.
vn
ntvan@po
u.edu.vn
thanhtupou
@gmail.co
m
namhatct
@gmail.co
m
nvbadhnt
@gmail.co
m

17. Các trung tâm/ viện trực
thuộc (liệt kê)
(Kéo dài bảng biểu theo quy mô của nhà trường)
14. Các ngành/chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chương trình đào tạo):
Số lượng chu ên ngành đào tạo tiến s : 0
Số lượng chu ên ngành đào tạo thạc s : 0
Số lượng ngành đào tạo đại học: 5
Số lượng ngành đào tạo c o đẳng: 5
Số lượng ngành đào tạo TCCN: 2
Số lượng ngành đào tạo nghề:
Số lượng ngành (chu ên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ):
(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu các ngành chu ên ngành đào tạo theo
bậc học để cung cấp thông tin cho mục 14).
15. Các loại hình đào tạo của nhà trường
Có Không
Chính quy
x
Không chính quy
x
Từ xa
Liên kết đào tạo với nước ngoài
Liên kết đào tạo trong nước
x
Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)
16. Tổng số các khoa đào tạo: 4
(Số khoa đào tạo phải tương thích với số khoa ở mục 13)
III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trƣờng
17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ)
của nhà trường:

STT
I

Phân loại

Nam
72

1

Nữ
50

Tổng số
122

Cán bộ cơ hữu
Trong đó:
I.1 Cán bộ trong biên chế
I.2 Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) 72
50
122
và hợp đồng không xác định thời hạn
II
Các cán bộ khác
Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm b o gồm
cả giảng viên thỉnh giảng2)
Tổng số
72
50
122
(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của nhà trường, bao gồm cả
cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên.
18. Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng
dạy trong 5 năm gần đây):
Giảng viên cơ hữu
Số
TT

Trình độ,
học vị,
chức danh

(1)

(2)

1

Giáo sư

GV trong
biên chế
trực tiếp
giảng dạy

GV hợp
đồng dài
hạn3 trực
tiếp giảng
dạy

Giảng viên
kiêm nhiệm
là cán bộ
quản lý

Giảng viên
thỉnh giảng
trong nước

Giảng
viên
quốc tế

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

1

5

5

Số lượng
giảng viên

Viện s

1

2

Phó Giáo
sư

3

Tiến
s
khoa học

4

Tiến s

24

24

5

Thạc s

48

48

6

Đại học

24

24

7

C o đẳng

3

3

8

Trung cấp

Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý giảng viên nhân viên trong biên chế (đối với các trường công lập) và cán bộ
hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo qu định củ Luật l o
động sử đổi.
2
Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ qu n khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được nhà trường
mời th m gi giảng dạ theo những chu ên đề khoá học ngắn hạn môn học thông thường được ký các hợp
đồng thời vụ hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo qu định củ Luật l o động sử đổi.
3
ợp đồng dài hạn (sử dụng ở đâ ) b o gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định
thời hạn

9

Trình
khác

độ

Tổng số

105

105

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có
học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)
Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) = 105 người
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 86,07%
Qu đổi số lượng giảng viên củ nhà trường4:
Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số qu đổi.
Giảng viên cơ hữu

Số
TT

Trình độ, học vị,
chức danh

(1)

(2)

Hệ số

Số

quy

lượng

đổi

GV

(3)

Hệ số qu đổi

(4)

GV trong

GV hợp

GV kiêm

biên chế

đồng dài

nhiệm là

trực tiếp

hạn trực

cán bộ

giảng

tiếp giảng

quản lý

dạy

dạy

(5)

(6)

(7)

1,0

1,0

0,3

GV
GV

GV

quốc tế

quy đổi

(8)

(9)

(10)

0,2

0,2

thỉnh
giảng

1

Giáo sư

3

1

3

2

Phó Giáo sư

2

5

10

3

Tiến s kho học

2

4

Tiến s

1,5

24

36

5

Thạc s

1

48

48

6

Đại học

0,8

24

19,2

Tổng

Hệ số qu đổi trình độ (cột 3) củ các trình độ giáo sư phó giáo sư tiến
s thạc s và đại học đối với các trường Đ học viện theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0;
1.5; 1 0; 0 8; đối với các trường CĐ và TCCN: theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0; 1.5; 1,3;
1 0 (không tính các trình độ thấp hơn Đ ) theo qu định tại Điều 4 Thông tư số
57/2011/TT-BGDĐT ngà 02/12/2011 của Bộ GDĐT. Nếu có giảng viên có
trình độ TS
nhưng không có học hàm thì tính ngang với phó giáo sư.
Cách tính:
Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)
19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi
(số người):

4

Việc qu đổi áp dụng theo qu định củ Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực tại thời điểm đánh giá

STT

Trình độ /
học vị

Số
lượng

Tỷ
lệ

Phân loại
theo giới

(%)

tính
Nam

Nữ

1

Giáo
Viện s

sư

1

1

0

2

Phó Giáo sư

5

4

1

3

Tiến s kho
học

4

Tiến s

24

20

4

5

Thạc s

48

33

15

6

Đại học

24

9

7

C o đẳng

3

8

Trung cấp

9

Trình
khác

Phân loại theo tuổi (người)

< 30

30-40

41-50

51-60

> 60
1

1

4

2

3

5

14

14

26

3

3

2

15

11

9

3

1

0

3

3

67

38

28

37

10

9

độ
Tổng 105

21

19.1 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng
ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu:
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử
dụng ngoại ngữ và tin học
STT
Tần suất sử dụng
Ngoại ngữ
Tin học
1
Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của
công việc)
2
Thường sử dụng (trên 60-80% thời
gian của công việc)
3
Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời
gian của công việc)
4
Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian
của công việc)
5
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng
(0-20% thời gian của công việc)
Tổng
19.2 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 41-50 tuổi
19.3 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến s trở lên trên tổng số giảng viên cơ
hữu củ nhà trường: 0,29
19.4 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc s trên tổng số giảng viên cơ hữu

củ nhà trường: 0,46
IV. Ngƣời học
Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh:
20. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số sinh viên trúng tuyển và
nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
Năm học

Đại học
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Cao đẳng
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Trung cấp
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Khác ........
2009-2010
2010-2011
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Số thí
sinh dự
thi
(người)

Số
trúng
tuyển
(người)

Tỷ lệ
cạnh
tranh

Số nhập
Điểm
Điểm trung
học thực tuyển đầu
bình của
tế
vào
sinh viên
(người)
(thang
được tuyển
điểm 30)

125
104
330
381
36
268
418
233
190
0
12
57
371
492
416
139
40
31

47

34

Số lƣợng sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trƣờng: 566 người.

Số lượng
sinh viên
quốc tế
nhập học
(người)

21. Thống kê, phân loại số lượng người học nhập học trong 5 năm gần đây
các hệ chính quy và không chính quy:
Đơn vị: người
Các tiêu chí
200920102011201220132010
2011
2012
2013
2014
1. Nghiên cứu sinh
2. Học viên cao học
3. Sinh viên đại học
Trong đó:
Hệ chính quy
125
104
330
381
36
Hệ không chính quy 0
0
0
0
0
4. Sinh viên c o đẳng
Trong đó:
Hệ chính quy
418
233
190
0
12
0
0
0
0
Hệ không chính quy 0
5. Học sinh TCCN
Trong đó:
Hệ chính quy
371
492
416
139
40
0
0
0
0
Hệ không chính quy 0
0
47
0
0
0
6. hác…
Tổng số sinh viên chính qu (chư qu đổi)
Tổng số sinh viên qu đổi
Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (s u khi qu đổi)
22. Số sinh viên quốc tế nhập học trong 5 năm gần đây: Không có
Đơn vị: người
Năm học
20...-20... 20...-20... 20...-20...
20...-20...
20...-20...
Số lượng
Tỷ lệ (%)
trên tổng số
sinh viên
qu đổi
23. Sinh viên có chỗ ở trong kí túc xá / tổng số sinh viên có nhu cầu trong 5
năm gần đây:
Các tiêu chí
20...- 20...- 20...- 20...- 20...20...
20...
20...
20... 20...
2
1. Tổng diện tích phòng ở (m )
2. Số lượng sinh viên có nhu cầu về
phòng ở (trong và ngoài ký túc xá)

3. Số lượng sinh viên được ở trong
ký túc xá
4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên
ở trong ký túc xá, m2/người
24. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia nghiên cứu khoa học:
Năm học
20...-20...
20...-20...
20...-20...
20...-20...
20...-20...
Số lượng
(người)
Tỷ lệ (%)
trên tổng số
sinh viên
qu đổi
25. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:

Các tiêu chí

20092010

Đơn vị: người
Năm tốt nghiệp
2010- 2011- 2012- 20132011
2012
2013
2014

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành
công luận án tiến s
2. Học viên tốt nghiệp cao học
3. Sinh viên tốt nghiệp đại học
Trong đó:
0
0
0
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
0
0
0
4. Sinh viên tốt nghiệp c o đẳng
Trong đó:
0
0
Hệ chính quy
400
0
0
0
Hệ không chính quy
5. Sinh viên tốt nghiệp trung cấp
Trong đó:
Hệ chính quy
0
365
487
0
0
0
Hệ không chính quy
6. hác…
47
(Tính cả những học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy
chờ cấp bằng).
26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy:

120
0

98
0

220
0

183
0

410
0

135
0

định nhưng đang

Các tiêu chí
1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp
(người)
2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với
số tuyển vào (%)
3. Đánh giá của sinh viên tốt
nghiệp về chất lượng đào tạo
củ nhà trường:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề
này  chuyển xuống câu 4
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này
 điền các thông tin dưới đâ

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học
được những kiến thức và kỹ
năng cần thiết cho công việc
theo ngành tốt nghiệp (%)
3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học
được một phần kiến thức và kỹ
năng cần thiết cho công việc
theo ngành tốt nghiệp (%)
3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG
học được những kiến thức và
kỹ năng cần thiết cho công việc
theo ngành tốt nghiệp
4. Sinh viên có việc làm trong năm
đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề
này  chuyển xuống câu 5
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này
 điền các thông tin dưới đâ

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm
đúng ngành đào tạo (%)
- Sau 6 tháng tốt nghiệp
- Sau 12 tháng tốt nghiệp
4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái
ngành đào tạo (%)
4.3 Thu nhập bình quân/tháng của
sinh viên có việc làm

20092010

Năm tốt nghiệp
2010- 2011- 20122011
2012
2013
340
400

20132014
281

95,7%

62%

95%

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về
sinh viên tốt nghiệp có việc làm
đúng ngành đào tạo:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề
này  chuyển xuống kết thúc bảng
này
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này
 điền các thông tin dưới đâ

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu
của công việc, có thể sử dụng
được ngay (%)
5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng
yêu cầu của công việc nhưng
phải đào tạo thêm (%)
5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào
tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít
nhất 6 tháng (%)
Ghi chú:
- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp
theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp.
- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.
- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.
- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này.
27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy:
Năm tốt nghiệp

2009- 2010- 20112010 2011 2012
1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp
400
Các tiêu chí

(người)
2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so
với số tuyển vào (%)
3. Đánh giá của sinh viên tốt
nghiệp về chất lượng đào
tạo củ nhà trường:
A. Nhà trường không điều tra về
vấn đề này  chuyển
xuống câu 4
B. Nhà trường có điều tra về
vấn đề này  điền các

95,7%

20122013
220

20132014
183

94,4%

96,3%

thông tin dưới đâ
3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học
được những kiến thức và kỹ
năng cần thiết cho công việc
theo ngành tốt nghiệp (%)
3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ
học được một phần kiến
thức và kỹ năng cần thiết
cho công việc theo ngành
tốt nghiệp (%)
3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời
KHÔNG học được những
kiến thức và kỹ năng cần thiết
cho công việc theo ngành tốt
nghiệp (%)
4. Sinh viên có việc làm trong
năm đầu tiên sau khi tốt
nghiệp:
A. Nhà trường không điều tra về
vấn đề này  chuyển
xuống câu 5
B. Nhà trường có điều tra về
vấn đề này  điền các
thông tin dưới đâ
4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm
đúng ngành đào tạo (%)
- Sau 6 tháng tốt nghiệp
- Sau 12 tháng tốt nghiệp
4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm
trái ngành đào tạo (%)
4.3 Thu nhập bình quân/tháng
của sinh viên có việc làm
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng
về sinh viên tốt nghiệp có
việc làm đúng ngành đào
tạo:
A. Nhà trường không điều tra về
vấn đề này  chuyển xuống
và kết thúc bảng này
B. Nhà trường có điều tra về

vấn đề này  điền các
thông tin dưới đâ
5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu
của công việc, có thể sử dụng
được ngay (%)
5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp
ứng yêu cầu của công việc,
nhưng phải đào tạo thêm
(%)
5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được
đào tạo lại hoặc đào tạo bổ
sung ít nhất 6 tháng (%)

Ghi chú: Sử dụng các chú thích ở câu 27
V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
28. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ
của nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:

STT

(1)
1
2
3
4

Hệ
Phân loại đề tài số**

(2)
Đề tài cấp NN
Đề tài cấp Bộ*
Đề tài cấp
trường
Tổng

(3)
2,0
1,0
0,5

20102011

20112012

(4)

(5)

Số lƣợng
2012- 2013- 2014- Tổng (đã
2013
2014 2015 quy đổi)

(6)

(7)

(8)

1

(9)
2

1

1

4

3

1

2

4

5

Cách tính: Cột 9 = cột 3 . (cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)
* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương đề tài nhánh cấp Nhà nước
**Hệ số qu đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng
học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số đề tài qu đổi: 5
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ
(qu đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,041
29. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà
trường trong 5 năm gần đây:
STT Năm
Doanh thu từ
Tỷ lệ doanh thu từ
Tỷ số doanh thu từ
NCKH và
NCKH và chuyển
NCKH và chuyển
chuyển giao
giao công nghệ so với giao công nghệ trên
công nghệ (triệu tổng kinh phí đầu vào
cán bộ cơ hữu

VNĐ)

củ nhà trường (%)

(triệu VNĐ/ người)

1
20...
2
20...
3
20...
4
20...
5
20...
30. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa
học trong 5 năm gần đây:
Số lượng cán bộ tham gia
Số lượng đề tài
Ghi chú
Đề tài cấp
Đề tài
Đề tài cấp
NN
cấp Bộ*
trường
Từ 1 đến 3 đề tài
8
Từ 4 đến 6 đề tài
Trên 6 đề tài
Tổng số cán bộ tham gia
8
* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương đề tài nhánh cấp Nhà nước
31. Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 5 năm gần đây:
Số lượng
Hệ 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- Tổng
STT Phân loại sách
số** 2011 2012
2013
2014
2015 (đã qu
đổi)
1
Sách
chuyên 2,0
1
1
3
10
khảo
2
Sách giáo trình 1,5
1
1,5
3
Sách tham khảo 1,0
1
1
4
Sách hướng dẫn 0,5
5
Tổng
1
1
4
12,5
**Hệ số qu đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng
học hàm và chức danh khoa học Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (qu đổi): 12,5
Tỷ số sách đã được xuất bản (qu đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,1
32. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 5 năm
gần đây:
Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách
Số lượng sách
Sách chuyên Sách giáo Sách tham
Sách
khảo
trình
khảo
hướng dẫn
Từ 1 đến 3 cuốn sách
3
1
1
Từ 4 đến 6 cuốn sách
Trên 6 cuốn sách

Tổng số cán bộ tham gia
33. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí
trong 5 năm gần đây:
Số lƣợng
STT

Phân loại tạp chí

Hệ
số**

20102011

2011- 2012- 2013- 20142012 2013 2014 2015

Tổng (đã
quy đổi)

1

Tạp chí KH 1,5
1
3
2
9
quốc tế
2 Tạp chí KH cấp 1,0
1
2
4
1
1
9
Ngành
trong
nước
3 Tạp chí / tập 0,5
21
25
23
san của cấp
trường
4 Tổng
2
26
6
26
1
41
**Hệ số qu đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng
học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài đăng tạp chí (qu đổi): 41
Tỷ số bài đăng tạp chí (qu đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,34
34. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí
trong 5 năm gần đây:

Số lƣợng CBGD có bài báo
đăng trên tạp chí

Nơi đăng
Tạp chí KH
cấp Ngành
trong nƣớc

Tạp chí
KH quốc
tế

Tạp chí / tập
san của cấp
trƣờng

Từ 1 đến 5 bài báo
1
37
Từ 6 đến 10 bài báo
Từ 11 đến 15 bài báo
Trên 15 bài báo
Tổng số cán bộ tham gia
1
37
35. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại
các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ
yếu trong 5 năm gần đây:

TT
1

Phân loại
hội thảo
Hội thảo quốc tế

Hệ
số** 20102011
1,0

Số lƣợng
20112012

20122013

1

20132014

20142015

Tổng (đã
quy đổi)

1

2

Hội thảo trong
1
2
1,5
0,5
nước
3 Hội thảo cấp
45
13,75
0,25
trường
4 Tổng
1
2
1
45
(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường
vì đã được tính 1 lần)
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng
học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài báo cáo (qu đổi): 13,75
Tỷ số bài báo cáo (qu đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,11
36. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các hội
nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu
trong 5 năm gần đây:
Cấp hội thảo
Số lƣợng CB có báo cáo khoa
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo ở
học tại các hội nghị, hội thảo
quốc tế
trong nƣớc
trƣờng
Từ 1 đến 5 báo cáo
1
2
28
Từ 6 đến 10 báo cáo
Từ 11 đến 15 báo cáo
Trên 15 báo cáo
Tổng số cán bộ tham gia
(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)
37. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 5 năm gần đây:
Năm học
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp người được cấp)
20...-20...
20...-20...
20...-20...
20...-20...
20...-20...
38. Nghiên cứu khoa học của sinh viên
38.1. Số lượng sinh viên củ nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học
trong 5 năm gần đâ :
Số lượng sinh viên tham gia
Số lượng đề tài
Đề tài cấp
Đề tài
Đề tài cấp Ghi chú
NN
cấp Bộ*
trường
Từ 1 đến 3 đề tài
Từ 4 đến 6 đề tài

Trên 6 đề tài
Tổng số sinh viên tham gia
* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương đề tài nhánh cấp nhà nước
38.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:
(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công
trình được công bố)
Số lượng
Thành tích
STT nghiên cứu khoa
20...20...20...20...20...học
20...
20...
20...
20...
20...
1 Số giải thưởng
nghiên cứu khoa
học, sáng tạo
2 Số bài báo được
đăng công trình
được công bố
VI. Cơ sở vật chất, thƣ viện, tài chính
39. Tổng diện tích đất sử dụng củ trường (tính bằng m2): 20.000
40. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):
- Nơi làm việc: 1200 Nơi học: 3390 Nơi vui chơi giải trí: 200
41. Diện tích phòng học (tính bằng m2)
- Tổng diện tích phòng học: 3390
- Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 5,99
42. Tổng số đầu sách trong thư viện củ nhà trường: 3197 cuốn
Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng củ nhà trường:
457 cuốn.
43. Tổng số máy tính củ trường:
- Dùng cho hệ thống văn ph ng: 50
- Dùng cho sinh viên học tập: 170
Tỷ số số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy: 0,3
44. Tổng kinh phí từ các nguồn thu củ trường trong 5 năm gần đâ :
- Năm 2010: 6.962.935.038
- Năm 2011: 10.215.771.372
- Năm 2012: 19.500.873.120
- Năm 2013: 11.034.942.291
- Năm 2014: 2.845.484.405
45. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đâ :
- Năm 2009-2010: 6.577.560.000
- Năm 2010-2011: 9.812.311.000
- Năm 2011-2012: 11.065.618.000

- Năm 2012-2013: 5.063.735.000
- Năm 2013-2014: 1.513.277.000
VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng
Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đâ :
1. Giảng viên (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):
Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 105
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 86%
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến s trở lên trên tổng số giảng viên
cơ hữu của nhà trường (%):0,29
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc s trên tổng số giảng viên cơ hữu
củ nhà trường (%): 0,46
2. Sinh viên:
Tổng số sinh viên chính qu (người): 566
Tổng số sinh viên qu đổi (người):..............
Tỷ số sinh viên trên giảng viên (s u khi qu đổi):............
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 79,1%
3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo củ nhà trường:
Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết
cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):.............
Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần
thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):...........
4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%):........
Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%):........
Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ):........
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành
đào tạo:
Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%):...
Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc nhưng phải đào tạo
thêm (%):...............
6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy
đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,041
Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu:...
Tỷ số sách đã được xuất bản (qu đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,1
Tỷ số bài đăng tạp chí (qu đổi) trên cán bộ cơ hữu:0,34
Tỷ số bài báo cáo (qu đổi) trên cán bộ cơ hữu:0,11
7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):
Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy: 0,3
Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 5,99

Tỷ số diện tích ký túc xá trên sinh viên chính quy: 3,71
(Lưu ý: Kiểm tra lại để không mục nào bị bỏ sót).

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG
Mã
minh
chứng
H1.1.1.1

H1.1.1.2

H1.1.1.3

H1.1.1.4

H1.1.1.5

Tên minh chứng
Chiến lược phát triển của
trường Đại học Thái Bình
Dương trong tầm nhìn đến
năm 2030
Đề án đổi tên trường
Quy chế tổ chức và hoạt động
Trường Đại học Thái Bình
Dương
Quy chế tổ chức và hoạt động
củ cơ sở Trường Đại học
Thái Bình Dương tại TP Cam
Ranh
Website Sở Công thương tỉnh
Khánh Hòa:
http://sct.khanhhoa.gov.vn/?A
rticleId=4bc23296-1a8540d5-8ecc-88c6ced3054a

Số,
ngày/tháng ban hành
2010, Hiệu chỉnh bổ sung
2014

2014
Số 24/QĐ - ĐQT-TBD ngày
29/4/2009

Nơi ban hành
Trường Đ
Thái Bình
Dương
Trường Đ
Thái Bình
Dương
Trường Đ
Thái Bình
Dương

Số 31/QĐ-TBD ngày
26/2/2014

Trường Đ
Thái Bình
Dương

2012

Sở Công
thương tỉnh
Khánh Hòa

Số 180/CV-TBD
ngày 16/5/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H1.1.1.6

Hợp đồng đào tạo với trường
Trung cấp Tây Nguyên

H1.1.1.7

Website: “Phát triển Tây
Nguyên trong thời kỳ Công
nghiệp hóa, Hiện đại hó ” :
http://www.vietrade.gov.vn/v
2013
ung-kinh-te-tay-nguyen/3159phat-trin-tay-nguyen-trongthi-k-y-mnh-cong-nghip-hoahin-i-hoa-phn-2.html

Cục Xúc tiến
thương mại

Website: pou.edu.vn

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H1.1.1.9

Biên bản chào cờ đầu tháng

Các số định kỳ

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H1.1.1.10

Nghị quyết Đại hội CBVC
Trường Đ Thái Bình Dương

Số: 65, 80, 115, 172/NQ-TBD
các năm 2011 2012 2013
2014

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H1.1.1.8

H1.1.1.11

Báo cáo chính trị đại hội chi
bộ Đ TBD lần thứ 2, nhiệm
kỳ 2015-2020

Số: 21/BC-CBĐ-TBD ngày
24/11/2014

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H1.1.1.12

Nghị quyết Đại hội Công
đoàn

Số 24/NQ- CĐ ngà
4/11/2015

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H1.1.1.13

Nghị quyết Đại hội Đoàn
thanh niên

Số 11/NQ-ĐTN ngà
12/8/2014

H1.1.1.14

Đặc s n Đại học Thái Bình
Dương 5 năm một chặng
đường

H1.1.2.1

Dự án xây dựng Trường Đại
học Thái Bình Dương

H1.1.2.2

Báo cáo tổng kết năm học
2009-2010 và khai giảng năm
học 2010-2011

H1.1.2.3

Báo cáo tổng kết năm học
2011-2012

2011

H1.1.2.4

Báo cáo tổng kết năm học
2012-2013

2012

H1.1.2.5

Bảng đăng ký kế hoạch năm
học 2013-2014

2013

H1.1.2.6

Kế hoạch học tập năm học
2014 - 2015

Số 88/KH-Đ TBD
Ngày 04/06/2014

H1.1.2.7

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm
học 2014-2015
(Các lớp đại học c o đẳng
K3, K4 và TCCN K5 chính
quy tại trường)

Số 84/TB-Đ TBD
Ngày 14/08/2014

H1.1.2.8

Thời khóa biểu học tập đầu
khóa (K6)
nhập học năm học 2014 (áp
dụng cho sinh viên xét tuyển

Số 79/TB - Đ TBD
Ngày 04/08/2014

2014

2013

2009, 20110

Trường Đ
Thái Bình
Dương
Trường Đ
Thái Bình
Dương/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
Thái Bình
Dương/ Phòng
TC-HC
Trường Đ
Thái Bình
Dương
Trường Đ
Thái Bình
Dương
Trường Đ
Thái Bình
Dương
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Ph ng đào tạo
và công tác
sinh viên
Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Ph ng đào tạo
và công tác
sinh viên
Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Ph ng đào tạo

theo Đề án tuyển sinh của
Trường và dự thi 3 chung)

và công tác
sinh viên

H1.1.2.9

hung chương trình các năm
học

2012, 2014

H1.1.2.10

Quyết định về việc thiết kế
chuẩn đầu r và chương trình
đào tạo Đại học hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ của
Trường Đ Thái Bình Dương

Số 50/QĐ-Đ TBD
Ngày 14/04/2014

H1.1.2.11

Những qu định cơ bản đào
tạo theo hệ thống tín chỉ
TS. Trần Danh Giang

Kỷ yếu hội thảo Khoa học
Tháng 11 năm 2013

H1.1.2.12

Quyết định về việc ban hành
“Qu định đánh giá quá trình
và thi kết thúc học kỳ”

Số 25/QĐ-TBD

H1.1.2.13

Quyết định b n hành qu định
thực hiện kế hoạch đào tạo tại
Số 59/QĐ-TBD
Trường Đại học Thái Bình
Dương

H1.1.2.14

Di n đàn đổi mới phương
pháp học tập

H1.1.2.15

Quyết định về việc ban hành
Số 60/2011/QĐ-HT-TBD
qu định đào tạo Đại học, Cao
Ngày 15/7/2011
đẳng chính quy

H1.1.2.16

Quyết định về việc ban hành
qu định đào tạo TCCN chính Số 61/2011/QĐ-HT-TBD
quy

Website
Trường Đ Thái Bình Dương

Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Các Khoa
Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Ph ng đào tạo
và công tác
sinh viên
Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Ph ng Thư
viện
Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Phòng Tổ chức
- Hành chính
Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Phòng Tổ chức
- Hành chính
Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Ph ng Đảm
bảo chất lượng
và khảo thí
Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Phòng Tổ chức
- Hành chính
Trường Đ
Thái Bình
Dương/
Phòng Tổ chức
- Hành chính

Biên bản Hội nghị CBVC
năm học 2013-2014

Không số ngày 26/10/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H2.2.1.1

Quy chế tổ chức và hoạt động

Số 24/QĐ- ĐQT-TBD ngày
29/4/2009

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H2.2.1.2

Qu ết định về việc công nhận
ĐQT trường Đại học Thái
Bình Dương

Số 785/QĐ-UBND ngà
28/03/2013

UBND tỉnh
hánh

H2.2.1.3

Qu ết định về việc công nhận
iệu trưởng trường Đại học
Thái Bình Dương

Số 921/QĐ-UBND ngà
15/04/2013

UBND tỉnh
hánh

H2.2.1.4

Quyết định vv thành lập Đ
khoa học và đào tạo

Số 160/QĐ-HT-TBD ngày
3/5/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H2.2.1.5

Quy chế tổ chức và hoạt động
củ trường Đại học tư thục

61/2009/QĐ-TTG ngày
17/4/2009

Thủ tướng
chính phủ

H2.2.1.6

Quyết định v/v sử đổi bổ
sung một số điều trong quy
chế tổ chức và hoạt động của
trường Đại học tư thục

Số: 63/2011/QĐ-TTg ngày
10/11/2011

Thủ tướng
chính phủ

H2.2.1.7

Quyết định về việc qu định
chức năng nhiệm vụ các đơn
vị trực thuộc trường đại học
Thái Bình Dương

Số: 258/QĐ-HT-TBD ngày
26/7/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Số: 31/QĐ-HT-TBD ngày
26/02/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Số:32/QĐ-HT-TBD ngày
27/02/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Số:33/QĐ-HT-TBD ngày
27/02/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H1.1.2.17

H2.2.1.8

H2.2.1.9

H2.2.1.10

Quyết định về việc ban hành
quy chế tổ chức và hoạt động
củ cơ sở Trường Đại học
Thái Bình Dương tại TP Cam
Ranh
Quyết định về việc ban hành
qu định chức năng nhiệm vụ
của Phòng Tuyển sinh và
Truyền thông thuộc Trường
Đại học Thái Bình Dương
Quyết định về việc ban hành
qu định chức năng nhiệm vụ
của Phòng ĐBCL& T thuộc
Trường Đại học Thái Bình
Dương

H2.2.1.11

Quyết định về việc tách
phòng ban chức năng của
trường Đ Thái Bình Dương

Số: 39/QĐ-HT-TBD ngày
30/02/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.1.12

Quyết định về việc đổi tên
phòng ban chức năng của
trường Đ Thái Bình Dương

Số: 40/QĐ-HT-TBD ngày
30/02/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.2.1

Quy chế tổ chức và hoạt động
củ trường Đại học tư thục

Quyết định 61/2009/QĐ-TTG
ngày 17/4/2009, Quyết định
63/2011/QĐ-TTg

Thủ tướng
chính phủ

H2.2.2.2

Quyết định v/v sử đổi bổ
sung một số điều trong quy
chế tổ chức và hoạt động của
trường Đại học tư thục

Quyết định Số: 63/2011/QĐTTg ngày 10/11/2011

Thủ tướng
chính phủ

H2.2.2.3

Quy chế tổ chức và hoạt động

Số 24/QĐ- ĐQT-TBD ngày
29/4/2009

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H2.2.2.4

Quy chế tổ chức và hoạt động
củ cơ sở Trường Đại học
Thái Bình Dương tại TP Cam
Ranh

Số 31/QĐ-TBD ngày
26/2/2014

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H2.2.2.5

Quyết định về việc ban hành
chức năng nhiệm vụ các đơn
vị trực thuộc trường đại học
Thái Bình Dương

258/QĐ-TBD ngày 26/7/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.2.6

Qu định về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệpvụ của cán
bộ viên chức, giảng viên và
quy trình xét chuyển ngạch từ
ngạch tương đương s ng
ngạch giảng viên

400/Q Đ-HT-TBD ngày
09/12/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.2.7

Quyết định về việc ban hành
chế độ làm việc của Giảng
viên Trường Đại học Thái
Bình Dương

107/QĐ-HT-TBD ngày
09/7/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.2.8

Quy chế chi tiêu nội bộ
năm2013

08/QĐ- ĐQT-TBD ngày
03/6/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.2.9

Quyết định về việc ban hành
chế độ tập sự giảng viên,
CBNV và xét hoàn thành
nhiệm vụ chế độ tập sự, công
nhận giảng viên, CBNV

01/QĐ-HT-TBD ngày
02/01/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.2.10

Quyết định về việc ban hành
quy trình tiếp nhận, xử lý và
phát hành văn bản

14/QĐ-HT-TBD ngày
20/01/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.2.11

Qu định về việc chức năng
nhiệm vụ củ B n đề án chỉ
17/Q Đ-HT-TBD ngày
đạo và xây dựng giải pháp đổi 11/02/2014
mới đào tạo

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.2.12

Quyết định về việc ban hành
"Qu định đánh giá quá trình
và thi kết thúc học phần"

25/QĐ-HT-TBD ngày
18/02/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.2.13

Quyết định về việc ban hành
qu định thực hiện kế hoạch
đào tạo tại trường Đại học
Thái Bình Dương

59/QĐ-TBD ngày 16/4/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Quy chế lương

11/QĐ- ĐQT-TBD ngày
31/10/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

59/QĐ-TBD ngày 16/4/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

107/QĐ-HT-TBD ngày
09/7/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Số 107/QQD-HT-TBD, ngày
9/7/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.2.14

H2.2.2.15

H2.2.3.1

H2.2.3.2

Quyết định về việc ban hành
qu định thực hiện kế hoạch
đào tạo tại trường Đại học
Thái Bình Dương
Quyết định về việc ban hành
chế độ làm việc của Giảng
viên Trường Đại học Thái
Bình Dương
Quyết định về việc ban hành
chế độ làm việc của cán bộ,
nhân viên Trường đại học
Thái Bình Dương

H2.2.3.3

Hợp đồng l o động của
CBGV,NV

Các hợp đồng l o động

H2.2.3.4

Thông báo phân công nhiệm
vụ thực hiện công việc của
thành viên Ban Giám hiệu

18/TB-HT-TBD ngày
10/3/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Trường đại
học Thái Bình
Dương

Trường đại
học Thái Bình
Dương
Quốc Hội
Nước Cộng
10/2013/QH13
hòa xã hội chủ
ngh Việt
Nam
Quốc Hội
35-L/CTN ngày 23/6/1994 sửa Nước Cộng
đổi bổ sung năm
hòa xã hội chủ
2002,2006,2007, 2012
ngh Việt
Nam
Quốc Hội
Nước Cộng
76/2006/QH11 ngày
hòa xã hội chủ
29/6/2006
ngh Việt
Nam
Đảng úy khối
các cơ qu n
2009
tỉnh ủy Khánh
Hòa
Đảng úy khối
các cơ qu n
tỉnh ủy Khánh
2014
Hòa/ Trường
Đ Thái Bình
Dương
Đảng úy khối
các cơ qu n
tỉnh ủy Khánh
Hòa/ Trường
Đ Thái Bình
Dương
Công đoàn
2009
viên chức tỉnh
Khánh Hòa

H2.2.3.5

Qu định chức năng nhiệm vụ Số 08/QĐ-HT-TBD, ngày
củ các đơn vị trong trường
03/6/2013

H2.2.3.6

Bộ Luật L o động

H2.2.3.7

Bộ Luật L o động

H2.2.3.8

Luật Bảo hiểm xã hội

H2.2.4.1

Quyết định thành lập Chi bộ
cơ sở Trường Đại học Thái
Bình Dương

H2.2.4.2

Quyết định thành lập chi ủy –
Chi bộ trường Đ Thái Bình
Dương

H2.2.4.3

Bằng khen Đảng ủy khối về
Chi bộ trong sạch vững mạnh

H2.2.4.4

H2.2.4.5

Quyết định thành lập Công
đoàn cơ sở Trường Đại học
Thái Bình Dương
Quyết định thành lập Hội sinh
viên Việt N m Trường Đại
học Thái Bình Dương

H2.2.4.6

Quyết định thành lập Đoàn
Th nh niên Trường Đại học
Thái Bình Dương

H2.2.4.7

Biên bản họp Chi bộ Đảng từ
năm 2010 đến năm 2014

2009

Tỉnh đoàn
Khánh Hòa

2009

Tỉnh đoàn
Khánh Hòa

Các năm

Chi bộ trường
Đ Thái Bình
Dương

H2.2.4.8

Biên bản họp BC đoàn
trường; tài liệu Đại hội Đoàn
trường từ năm 2010 đến nay

Các năm

H2.2.4.9

Biên bản họp BC công đoàn
trường; tài liệu Đại hội công
đoàn viên chức lần thứ I

2014

H2.2.4.10

Các báo cáo tổng kết năm học
của Chi bộ Đảng

Các năm

H2.2.4.11

Các báo cáo tổng kết năm học
củ Công đoàn

Các năm

H2.2.4.12

Biên bản họp xếp loại Đảng
viên; kết nạp đảng

Các năm

H2.2.4.13

Biên bản họp bình bầu công
đoàn viên hàng năm

Các năm

Thông báo về việc tham gia
góp ý dự thảo Quy chế chi
tiêu nội bộ
Danh sách Hội đồng lương
Hội đồng thi đu khen thưởng
Trường Đại học Thái Bình
Dương

Gửi thư điện tử đến các đơn
vị, 2012

H2.2.4.14

H2.2.4.15

Số 132 144/QĐ- TBD năm
2014

H2.2.4.16

Thông báo về việc tổ chức
tham quan khu du lịch, sinh
hoạt học thuật, l …

Văn bản thông báo các năm

H2.2.4.17

Phiếu chi thăm hỏi giảng
viên, CBNV

Các năm

H2.2.4.18

Phiếu chi ủng hộ HSSV

Các năm

H2.2.4.19

Báo cáo công tác

Định kỳ các năm

Đoàn th nh
niên Trường
đại học Thái
Bình Dương
Công đoàn
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Chi bộ trường
Đ Thái Bình
Dương
Công đoàn
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Chi bộ trường
Đ Thái Bình
Dương
Công đoàn
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Công đoàn
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Công đoàn
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Công đoàn
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Đoàn trường
Đại học Thái
Bình Dương

Số: 39/BC-ĐTN ngà
14/10/2014

Đoàn trường
Đại học Thái
Bình Dương

H2.2.4.21

Bằng khen Liên đoàn l o
động tỉnh Khánh Hòa

2015

Liên đoàn l o
động tỉnh
Khánh Hòa

H2.2.5.1

Quyết định thành lập Phòng
Đảm bảo chất lượng và khảo
thí

377/QĐ-HT-TBD ngày
25/11/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.5.2

Quyết định bổ nhiệm Trưởng
385/QĐ-HT-TBD ngày
Ph ng Đảm bảo chất lượng và
25/11/2013
khảo thí

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.5.3

Quyết định thành lập Hội
đồng tự đánh giá

26/QĐ-HT-TBD ngày
19/02/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.5.4

Quyết định thành lập b n thư
ký Hội đồng tự đánh giá

27/QĐ-HT-TBD ngày
19/02/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.5.5

Cuốn sách: “Kiểm định chất
lượng ở Việt Nam: Hệ thống
văn bản pháp luật”

PGS.TS.
Nguy n
Phương Ng

H2.2.5.6

Qu định chức năng nhiệm vụ
Số 258/QĐ-HT-TBD, ngày
củ ph ng Đàm bảo chất
26/7/2013
lượng và khảo thí

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.5.7

Quyết định về việc ban hành
“Qu định đánh giá quá trình
và thi kết thúc học phần”

25/QĐ-HT-TBD ngày
18/02/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.5.8

Quyết định về việc công tác
tổ chức và thực hiện dự giờ
giảng viên tại trường đại học
Thái Bình Dương

108/QĐ-TBD ngày 14/7/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.5.9

Thông báo tổ chức lấy ý kiến
người học trước khi tốt
nghiệp về chất lượng đào tạo
của khóa học

65/TB-TBD ngày 02/7/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H2.2.4.20

Báo cáo thành tích phong trào
Đoàn ội Trường Đ Thái
Bình Dương

H2.2.5.10

Công văn về việc cử cán bộ
tập huấn tự đánh giá trường
Đ

H2.2.6.1

Biên bản cuộc họp xây dựng
chiến lược phát triển nhà
trường gi i đoạn 2020-2030

65/TB-TBD ngày 02/7/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương/ Phòng
TC-HC

H2.2.6.2

Biên bản họp ĐQT 2014

2014

H2.2.6.3

Di n văn kh i giảng năm học

Các năm

H2.2.6.4

Báo cáo Tổng kết năm học

Các năm

H2.2.6.5

Biên bản họp giao ban

Định kỳ tháng

H2.2.7.1

Các báo cáo thống kê hàng
năm gửi Bộ Giáo dục và đào
tạo

Các năm

H2.2.7.2

Quyết định v/v ban hành Quy
trình tiếp nhận, xử lý và phát
hành văn bản

Số 14/QĐ - HT/ TBD ngày
20/01/2014

H3.3.1.1

H3.3.1.2

H3.3.1.3

H3.3.1.4

QĐ V/v b n hành qu chế đào
tạo trung cấp chuyên nghiệp
chính quy
Thông tư sử đổi, bổ sung
một số điều của Quy chế đào
tạo Đại học c o đẳng hệ
chính quy theo hệ thống tín
chỉ.
QĐ V/v b n hành qu chế đào
tạo đại học và c o đẳng hệ
chính quy theo hệ thống tín
chỉ
QĐ về việc thành lập hội
đồng khoa học và ĐT trường
Đ TBD

Trường Đại
học Thái Bình
Dương/ Phòng
TC-HC
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Trường Đại
học Thái Bình
Dương
Trường Đại
học Thái Bình
Dương/ Phòng
TC-HC
Trường Đại
học Thái Bình
Dương/ Phòng
TC-HC
Trường Đại
học Thái Bình
Dương/ Phòng
TC-HC

QĐ 40 ngà 1/8/2007

Bộ GD&ĐT

TT57 ngày 27/12/2012

Bộ GD&ĐT

QĐ 43 ngà 15/08/2007

Bộ GD&ĐT

QĐ 230 ngà 3/4/2012

Trường Đ
TBD

H3.3.1.5
H3.3.1.6
H3.3.1.7

H3.3.1.8

H3.3.1.9
H3.3.1.10
H3.3.1.11
H3.3.2.1
H3.3.2.2
H3.3.2.3
H3.3.2.4

H3.3.2.5

H3.3.2.6
H3.3.2.7
H3.3.2.8

H3.3.2.9

H3.3.2.10

QĐ thành lập tổ công tác để
mở ngành đào tạo mới
V/v thành lập tổ đề án liên
thông
hung chương trình Bộ Giáo
dục và Đào tạo
QĐ v/v b n hành “Qu định
đào tạo Đ & CĐ hệ chính
quy theo hệ thống tín chỉ của
trường Đ Thái Bình Dương”
CTĐT các ngành trường Đại
học Nha Trang
CTĐT các ngành trường Đại
học KT tp HCM
Đề án xây dựng ngành Tài
chính – Ngân hàng
QĐ thành lập ban kiểm định
chất lượng giáo dục
QĐ thành lập ban khảo thí và
đảm bảo chất lượng
QĐ thành lập hội đồng tự
đánh giá chất lượng GD và
DS thành viên Đ
QĐ thành lập b n đảm bảo
chất lượng GD
BC thống kê một số điều kiện
đảm bảo Chất lượng Đào tạo
củ trường gửi Bộ GD và Vụ
GD Đại học.
V/v thành lập Tổ kiểm tra
công tác liên kết đào tạo
Chuẩn đầu ra các ngành Kế
toán, Quản trị kinh doanh,
CNTT, Tài chính ngân hàng
Chuẩn đầu r trình độ tiếng
anh và tin học
Đề án Nghiên cứu các giải
pháp và XD CTĐT để nâng
c o CLĐT ngành Tài chính ngân hàng củ Trường Đ
Thái Bình Dương
Các văn bản ký kết với doanh
nghiệp

QĐ 108 ngà 4/10/2012
QĐ 139 ngà 22/09/2013
Website: moet.gov.vn
Số: 184/2013/QĐ-TBD ngày
20/5/2013
Website: ntu.edu.vn
Website: ueh.edu.vn
2014
QĐ 123 ngà 24/12/2011
QĐ 37 ngà 30/9/2012

Trường Đ
TBD
Trường Đ
TBD
Bộ Giáo dục
và Đào tạo
Trường Đ
TBD
Trường Đ
Nha Trang
Trường Đ
Kinh tế Tp Hồ
Chí Minh
Trường Đ
TBD
Trường Đ
TBD
Trường Đ
TBD

QĐ 04 ngà 12/1/2011

Trường Đ
TBD

QĐ 03 ngà 12/1/2011

Trường Đ
TBD

BC 265 ngày 1/8/2013

Trường Đ
TBD

QĐ 134 ngày 5/12/2012

Trường Đ
TBD

QĐ 230 ngà 25/6/2013

Trường Đ
TBD

QĐ 101 ngà 18/3/2013

Trường Đ
TBD

Đề án K01/N KH ngày
24/02/2014

Trường Đ
TBD

2010, 2014

Trường Đ
TBD

H3.3.3.1

H3.3.3.2
H3.3.3.3

V/V cung cấp thông tin về
đơn vị chuyên trách
ĐBCLGD và
hoạt động
năm 2011-2012
V/v ban hành quy chế đào tạo
Đ và CĐ hệ chính quy
V/v ban hành quy chế đào tạo
TC chuyên nghiệp hệ chính
quy

CV 1462 ngày 18/12/2012

Cục khảo thí
và kiểm định
CLGD

QĐ 080 ngà 22/09/2009

Trường Đ
TBD

22/09/2009

Trường Đ
TBD

H3.3.3.4

QĐ v/v b n hành Qu chế đào
QĐ 438 ngà 09/08/2010
tạo TCTN hệ chính quy

Trường Đ
TBD

H3.3.3.5

QĐ V/v b n hành qu chế đào
QĐ 439 ngà 09/08/2010
tạo Đ và CĐ hệ chính quy

Trường Đ
TBD

V/v b n hành qu định đào
tạo Đ và CĐ hệ chính quy
V/v b n hành qu định đào
tạo TC chuyên nghiệp hệ
chính quy
V/v B n hành CTĐT Liên
thông chính quy từ TCCNĐ
QĐ về việc b n hành “Quy
định đào tạo đại học và CĐ hệ
chính quy theo hệ thống tín
chỉ”
QĐ về việc ban hành
“Chương trình đào tạo đại học
và CĐ hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ”
QĐ của hiệu trưởng về việc
b n hành chương trình khung
các ngành đào tạo chính quy
Đề án Nghiên cứu các giải
pháp và XD CTĐT để nâng
c o CLĐT ngành Tài chính ngân hàng củ Trường Đ
Thái Bình Dương

QĐ 60 ngà 15/07/2011

Trường Đ
TBD

QĐ 61 ngà 15/07/2011

Trường Đ
TBD

QĐ 28 ngà 12/4/2012

Trường Đ
TBD

20/5/2013

Trường Đ
TBD

QĐ 257 ngà 25/7/2013

Trường Đ
TBD

QĐ 31 ngà 24/4/2012

Trường Đ
TBD

Đề án K01/N KH ngày
24/02/2014

Trường Đ
TBD

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
ĐT & CTSV
các khoa

H3.3.3.6
H3.3.3.7

H3.3.3.8

H3.3.3.9

H3.3.3.10

H3.3.3.11

H3.3.3.12

H3.3.4.1

Biên bản Họp BGH với PĐT
và các ho để rà soát, hiệu
chỉnh chương trình

H3.3.4.2

H3.3.4.3

Biên bản họp giữ Lãnh đạo
Nhà trường với tổ chức
chuyên môn nghề nghiệp, các
nhà tuyển dụng
Hội nghị ký kết giữa nhà
tuyển dụng và Nhà trường

7/22/2013

Đ TBD

7/22/2013

Đ TBD

H3.3.5.1

Giấy phép của Bộ

Số 14/QĐ-BGDĐT
ngày 03/01/2014

Bộ
GD&ĐT

H3.3.5.2

Đề án liên thông

TTr số 322 ngày
10/10/2013

Đ TBD

H3.3.5.3

Danh sách Hội đồng tham gia
xây dựng chương trình

QĐ số 184A ngày
20/5/2013

Đ TBD

H3.3.5.4

Hợp đồng đào tạo liên thông
với các trường đại học, cao
đẳng khác

Số 180/CV-TBD
ngày 16/5/2013
Số 247/CV-TBD
ngày 07/7/2013
Số 250/CV-TBD
ngày 07/7/2013

Đ TBD

H3.3.5.5

hung chương trình đào tạo
các ngành trường Đại học
Thái Bình Dương

H4.4.1.1

Quyết định ban hành Quy
định thực hiện kế hoạch đào
tạo tại Trường Đại học Thái
Bình Dương

Số 59/QĐ-TBD ngày
16/4/2014

H4.4.1.2

Sổ tay HSSV

2009

H4.4.1.3

Quyết định về việc thiết kế
chuẩn đầu r và chương trình
đào tạo Đại học hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ của
Trường Đ Thái Bình Dương

Đ TBD

Số 50/QĐ-Đ TBD
Ngày 14/04/2014

Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐBCL
& KT
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐT &
CTSV

H4.4.1.4

Quyết định về việc công nhận
thí sinh trúng tuyển hệ liên
thông chính quy từ TCCN lên
Đại học, ngành Kế toán,
ngành Công nghệ thông tin,
Đợt thi ngày 12,13/04/2014

H4.4.1.5

Hợp đồng hợp tác đào tạo với
Trường Trung cấp Kinh tế thuật Tây Nam Á

57A/ ĐĐT-TBD
Ngày 12/10/2010

H4.4.1.6

Biên bản họp với Trường
Trung Trung cấp Kinh tế thuật Tây Nam Á

Ngày 5/3/2013

H4.4.1.7

Hợp đồng đào tạo với Trường
Trung cấp Âu Việt

Số 270/2011/ ĐĐT - TBD
Ngày 31/10/2011

H4.4.1.8

Hợp đồng hợp tác đào tạo với
Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Tây Nguyên

Số 69/ ĐĐT-TBD
Ngày 11/8/2011

H4.4.1.9

Biên bản họp với Trường
Trung cấp Tây Nguyên

Ngày 11/3/2013

H4.4.1.10

Hợp đồng hợp tác đào tạo với
Trung Tâm y tế huyện Vạn
Ninh

Số 04/2012/ ĐĐT-TBD
Ngày 08/05/2012

H4.4.1.11

Hợp đồng hợp tác đào tạo với
Bệnh viên đ kho khu vực
Ninh Hòa

Số 39A/2011/ ĐĐT-TBD
Ngày 28/07/2011

H4.4.1.12

H4.4.1.13

H4.4.1.14

Hợp đồng hỗ trợ đị điểm đào
tạo với Công ty TNHH Giáo
dục chất lượng Cao Thành
Mỹ
Biên bản làm việc giữa
Trường Đại học Thái Bình
Dương với Công ty TNHH
Giao dục chất lượng Cao
Thành Mỹ.
Hợp đồng đào tạo với Bệnh
viện 87.

Số 63/QĐ-Đ TBD
Ngày 29/04/2014

Số 71/2011/ Đ-TBD

Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

Ngày 06/06/2012

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

Số 09/ ĐĐT-TBD
Ngày 15/7/2012

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

H4.4.1.15

H4.4.1.16

Biên bản làm việc giữa
Trường Đại học Thái Bình
Ngày 23/08/2012
Dương với Trung tâm Giáo
dục Đông Dương.
Quyết định b n hành qu định
về việc lấy ý kiến người học
Số 69/QĐ-TBD
về hoạt động giảng dạy của
Ngày 09/05/2014
giảng viên tại Trường Đại học
Thái Bình Dương

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐBCL
& KT
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐBCL
& KT
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐT &
CTSV

H4.4.1.17

Thông báo lịch lấy ý kiến
người học về hoạt động giảng
dạy của giảng viên

H4.4.2.1

Quyết định về việc ban hành
Số 60/2011/QĐ-HT-TBD
qu định đào tạo Đại học, Cao
Ngày 15/7/2011
đẳng chính quy

H4.4.2.2

Quyết định về việc ban hành
qu định đào tạo TCCN chính Số 61/2011/QĐ-HT-TBD
quy.

H4.4.2.3

Quyết định về việc ban hành
“Qu định đánh giá quá trình
và thi kết thúc học kỳ”.

Số 25/QĐ-TBD ngày
18/02/2014

H4.4.2.4

Quyết định công nhận và cấp
bằng tốt nghiệp cho 15 sinh
viên

Số 64/QĐ-TBD
Ngày 18/02/2014

Trường Đ
TBD

H4.4.2.5

Những qu định cơ bản đào
tạo theo hệ thống tín chỉ
TS. Trần Danh Giang

Kỷ yếu hội thảo Khoa học
Tháng 11 năm 2013

Trường Đ
TBD

H4.4.2.6

Thời khóa biểu học kỳ I năm
học 2013 - 2014

Năm học 2013 - 2014

Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐT &
CTSV

Số 50/QĐ-Đ TBD
Ngày 14/04/2014

Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐT &
CTSV

Số 69/QĐ-TBD ngày
09/5/2014

Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐBCL
& KT

H4.4.2.7

H4.4.3.1

Quyết định về việc thiết kế
chuẩn đầu r và chương trình
đào tạo Đại học hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ của
Trường Đ Thái Bình Dương
Quyết đinh b n hành qu định
về việc lấy ý kiến người học
về hoạt động giảng dạy của
giảng viên tại Trường Đ

Ngày 21/05/2014

Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐBCL
& KT

Thái Bình Dương

H4.4.3.2

Chương trình học phần

Năm 2014

H4.4.3.3

Thông báo lịch lấy ý kiến
người học về hoạt động giảng
dạy của giảng viên

Ngày 21/05/2014

H4.4.3.4

Quyết đinh b n hành qu định
Số 108/QĐ-TBD ngày
về công tác dự giờ của giảng
14/7/2014
viên

H4.4.3.5

Báo cáo công tác dự giờ bộ
môn

Ngày 05/02/2015

H4.4.3.6

Website “Di n đàn đổi mới
phương pháp học tập”

2014

H4.4.4.1

Kế hoạch năm học

2009 - 2015

Quyết định về việc ban hành
“Qu định đánh giá quá trình
và thi kết thúc học kì”

Số 25/QĐ-TBD
Ngày 18/02/2014

H4.4.4.2

Quyết định về việc ban hành
Số 60/2011/QĐ-HT-TBD
qu định đào tạo Đại học, Cao
Ngày 15/7/2011
đẳng chính quy

H4.4.4.3

Quyết định về việc thiết kế
chuẩn đầu r và chương trình
đào tạo hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ củ Trường Đ
Thái Bình Dương

H4.4.4.4

Quyết định về việc ban hành
chuẩn đầu r trình độ Tiếng
Anh và Tin học

Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐBCL
& KT
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐBCL
& KT
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐBCL
& KT
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐBCL
& KT
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐBCL
& KT
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

Số 50/QĐ-Đ TBD
Ngày 14/04/2014

Trường Đ
TBD/
Ph ng ĐT &
CTSV

Số 10/TB-TBD
Ngày 18/03/2013

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

H4.4.4.5

Quyết định về việc ban hành
qu định đào tạo TCCN hệ
chính quy

H4.4.5.1

Hồ sơ về việc công nhận và
cấp bằng tốt nghiệp

H4.4.5.2

Cơ sở dữu liệu đ ng được
quản lý trên Access

H4.4.6.1

Báo cáo tốt nghiệp

H5.5.1.1

Bộ Luật L o động

H5.5.1.2

Bộ Luật L o động

H5.5.1.3

Luật Bảo hiểm xã hội

H5.5.1.4

Nghị định về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức

H5.5.1.5

Qu định về tuyển dụng và
nâng ngạch viên chức

H5.5.1.6

www.pou.edu.vn

Trường Đ
Số 61/2011/QĐ-HT-TBD
TBD/
Ngày 15/07/2011
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Các năm
Ph ng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
2009
Ph ng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Các năm
Ph ng ĐT &
CTSV
Quốc Hội
Nước Cộng
10/2013/QH13
hòa xã hội chủ
ngh Việt
Nam
Quốc Hội
35-L/CTN ngày 23/6/1994 sửa Nước Cộng
đổi bổ sung năm
hòa xã hội chủ
2002,2006,2007, 2012
ngh Việt
Nam
Quốc Hội
Nước Cộng
76/2006/QH11 ngày
hòa xã hội chủ
29/6/2006
ngh Việt
Nam
Chính phủ
nước Cộng hòa
29/2012/NĐ-CP ngày
xã hội chủ
12/4/2012
ngh Việt
Nam
Chính phủ
nước Cộng hòa
24/2010/NĐ-CP
xã hội chủ
ngh Việt
Nam
2009

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.1.7

H5.5.1.8

H5.5.1.9

Bảng đăng ký kế hoạch năm
học
Bảng quản lý nhân sự bằng
Exel do Phòng TCHC tự thiết
kế và quản lý
Đ ng triển kh i viết phân
mềm quản lý nhân sự
ội thảo kho học tại trường
"Nâng c o chất lượng đào tạo
tại trường Đ Thái Bình
Dương"

H5.5.1.10

ội thảo kho học cấp trường

H5.5.1.11

Báo cáo chu ên đề về đào tạo
và công tác tu ển sinh

H5.5.1.12

ội thảo kho hoọc cấp
trường "Xâ dựng chương
trình đào tạo và kiểm định
chất lượng xâ dựng chuẩn
đầu r CIDO"

H5.5.1.13

ội thảo bàn về công tác
kiểm định chất lượng đào tạo

H5.5.1.14

ội thảo kho học: "Xu
hướng đào tạo ngành cử nhân
công nghệ thông tin"

Các năm

Trường Đại
học Thái Bình
Dương/ Các
phòng, khoa.

2014

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

18/05/2012

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

29/11/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

19/12/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

27/12/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

28/02/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

14/03/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

15/03/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.1.15

ội thảo: "Xâ dựng x nh"

H5.5.1.16

ội thảo: "Xâ dựng chương
trình đào tạo để đáp ứng
AUN"

24/03/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.1.17

Công văn tu ển dụng gửi Đại
học Y dược Huế

25/2011/CV-TBD ngày
17/5/2011

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.1.18

Công văn tu ển dụng gửi Đại
học Điều dưỡng N m Định

26/2011/CV-TBD ngày
17/5/2011

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.1.19

Thông báo kế hoạch thi tuyển
dụng cán bộ viên chức, giảng
viên năm 2013

370/TB-HT-TBD ngày
15/11/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.1.20

Quyết định vv thành lập Đ
tuyển dụng nhân sự

323/QĐ-TBĐ ngà 22/5/2010

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.1.21

Quyết định vv thành lập Đ
tuyển dụng nhân sự

389/QĐ-TBD ngày
01/12/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.1.22

Quyết định vv công nhận kết
quả thi tuyển giảng viên đợt 1
năm 2013

421/QĐ-HT-TBD ngày
21/12/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.2.1

Quy chế tổ chức và hoạt động

Số 24/QĐ- ĐQT-TBD ngày
29/4/2009

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.2

Qu ết định về việc công nhận
ĐQT trường Đại học Thái
Bình Dương

Số 785/QĐ-UBND ngà
28/03/2013

UBND tỉnh
hánh

H5.5.2.3

Qu ết định về việc công nhận
iệu trưởng trường Đại học
Thái Bình Dương

Số 921/QĐ-UBND ngà
15/04/2013

UBND tỉnh
hánh

H5.5.2.4

Quyết định v/v thành lập Đ
khoa học và đào tạo

Số 160/QĐ-HT-TBD ngày
3/5/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.5

Thông báo vv lấy ý kiến cho
dự thảo luật giáo dục đại học
và Qu định chế độ làm việc
của giảng viên

Số 21/2001/TB-HT-TBD
ngày03/6/2011

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.6

Thông báo vv lấy ý kiến cho
các dự thảo ban hành nội bộ
trong nhà trường

Trường Đ
Số 84/2011/TB-HT-TBD ngày
Thái Bình
13/12/2011
Dương

H5.5.2.7

H5.5.2.8

H5.5.2.9

Vv lấy ý kiến Quy chế chi
tiêu nội bộ năm 2012
Thông báo v/v góp ý dự thảo
kế hoạch xây dựng, phát tri n
hệ thống giáo dục Thái Bình
Dương từ n đến năm 2015
tầm nhìn đến năm 2020
Thông báo vv góp ý dự thảo
Qu định về công tác biên
soạn giáo trình, tài liệu học
tập

Thông báo Qua gmail. 2012

Trường Đ
Thái Bình
Dương

Không số ngày 14/4/2012

Trường Đ
Thái Bình
Dương

Số 31/TB-TBD ngày 7/6/2012

Trường Đ
Thái Bình
Dương

Thông báo Qua email

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.10

Thông báo vv tham dự nghe
và góp ý thiết kế mới về nhà
trường

H5.5.2.11

Thông báo góp ý dự thảo quy
chế lương năm 2013

Thông báo Qua email

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.12

Thông báo về góp ý dự thảo
về qu định đánh giá quá
trình và thi kết thúc học phần
năm 2014

Thông báo Qua email

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.13

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 10/5/2013

174/TB-HT-TBD ngày
13/5/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.14

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 30/5/2013

212/TB-HT-TBD ngày
03/6/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.15

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 5/9/2013

293/TB-HT-TBD ngày
5/9/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.16

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 19/9/2013

317/TB-HT-TBD ngày
19/9/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.17

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 3/10/2013

328A/TB-HT-TBD ngày
3/10/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.18

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 29/10/2013

350/TB-HT-TBD ngày
29/9/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.19

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 29/11/2013

391/TB-HT-TBD ngày
29/11/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.20

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 14/11/2013

371/TB-HT-TBD ngày
14/11/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.21

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 13/12/2013

416/TB-HT-TBD ngày
17/12/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.22

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 26/12/2013

425/TB-HT-TBD ngày
26/12/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.23

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 18/2/2014

10/TB-HT-TBD ngày
18/2/2014

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.24

Thông báo kết luận của Hiệu
trưởng tại cuộc họp giao ban
ngày 2/2014

14/TB-HT-TBD ngày
27/2/2014

Trường Đ
Thái Bình
Dương

Lịch làm việc tháng 11/2013

351/TB-HT-TBD ngày
01/11/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

Không số ngày 01/12/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

Không số ngày 01/01/2014

Trường Đ
Thái Bình
Dương

Không số ngày 01/02/2014

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.25

H5.5.2.26

H5.5.2.27

H5.5.2.28

Lịch làm việc tháng 12/2013

Lịch làm việc tháng 1/2014

Lịch làm việc tháng 2/2014

Không số ngày 01/3/2014

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.30

Biên bản Hội nghị CBVC
năm học 2013-2014

Không số ngày 26/10/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.31

Quyết định vv thành lập Ban
Thanh tra

Số 11/QĐ- ĐQT-TBD ngày
28/2/2011

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.32

Quyết định vv công nhận Ban
Thanh tra

Số 45/QĐ-CĐCS-TBD ngày
27/10/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.33

Quyết định tặng thưởng danh
hiệu thi đu năm 2010-2011

84/2011/QĐ-HT-TBD ngày
5/9/2011

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.34

Quyết định tặng thưởng danh
hiệu thi đu năm 2012-2013

345/QĐ-TBD ngày
30/10/2013

Trường Đ
Thái Bình
Dương

H5.5.2.35

Biên bản họp Chi bộ Đảng từ
năm 2010 đến năm 2014

Các năm

Chi bộ trường
Đ Thái Bình
Dương

H5.5.3.1

Quyết định về việc ban hành
Qu định chế độ làm việc của
giảng viên cơ hữu

21B/QĐ-TBD ngày
21/12/2009

H5.5.3.2

Quyết định vv ban hành Quy
chế chi tiêu nội bộ

04/QĐ- ĐQT-TBD ngày
15/2/2012

H5.5.3.3

Quyết định vv ban hành Quy
chế thu chi nội bộ trường Đại
học Thái Bình Dương

08/QĐ- ĐQT-TBD ngày
03/6/2013

H5.5.3.4

Qu chế chi tiêu nội bộ

21B/QĐ-TBD ngày
21/12/2009

H5.5.2.29

Lịch làm việc tháng 3/2014

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

H5.5.3.5

Qu chế thu chi nội bộ

08/QĐ- ĐQT-TBD ngà
03/06/2013

H5.5.3.6

Quyết định bổ nhiệm trưởng
phòng TCHC

165B/QĐ-HT-TBD ngày
06/5/2013

H5.5.3.7

Quyết định bổ nhiệm Phó
trưởng phòng TCHC

165T/QĐ-HT-TBD ngày
06/5/2013

H5.5.3.8

Quyết định bổ nhiệm trưởng
ph ng Đào tạo và Công tác
SV

165N/QĐ-HT-TBD ngày
06/5/2013

H5.5.3.9

Quyết định bổ nhiệm Phó
trưởng ph ng Đào tạo và
Công tác SV

165Q/QĐ-HT-TBD ngày
06/5/2013

H5.5.3.10

Quyết định bổ nhiệm P.trưởng 165G/QĐ-HT-TBD ngày
ph ng NC
và TĐN
06/5/2013

H5.5.3.11

Quyết định bổ nhiệm trưởng
phòng kiêm kế tó n trưởng

165S/QĐ-HT-TBD ngày
06/5/2013

H5.5.3.12

Quyết định bổ nhiệm Giám
đốc cơ sở Cam Ranh

223/QĐ-HT-TBD ngày
14/6/2013

H5.5.3.13

Quyết định bổ nhiệm Phó
Giám đốc cơ sở Cam Ranh

224/QĐ-HT-TBD ngày
14/6/2013

H5.5.3.14

Quyết định bổ nhiệm Trưởng
khoa Kinh tế du lịch

382/QĐ-HT-TBD ngày
25/11/2013

H5.5.3.15

Quyết định bổ nhiệm Trưởng
kho dược và điều dưỡng

384/QĐ-HT-TBD ngày
25/11/2013

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

H5.5.3.16

Quyết định bổ nhiệm Trưởng
ph ng đảm bảo chất lượng và
khảo thí

H5.5.3.17

Quyết định bổ nhiệm Trưởng 386/QĐ-HT-TBD ngày
Khoa Khoa học và Công nghệ 25/11/2013

H5.5.3.18

Quyết định bổ nhiệm phụ
trách Khoa Ngôn ngữ và xã
hội học

404/QĐ-HT-TBD ngày
12/12/2013

H5.5.3.19

Quyết định thành lập các bộ
môn trực thuộc

405/QĐ-HT-TBD ngày
12/12/2013

H5.5.3.20

Quyết định bổ nhiệm trưởng
bộ môn Du lịch

406/QĐ-HT-TBD ngày
12/12/2013

H5.5.3.21

Quyết định bổ nhiệm trưởng
bộ môn Tài chính kế toán

407/QĐ-HT-TBD ngày
12/12/2013

H5.5.3.22

Quyết định bổ nhiệm trưởng
bộ môn Công nghệ thông tin

408/QĐ-HT-TBD ngày
12/12/2013

H5.5.3.23

Quyết định bổ nhiệm trưởng
bộ môn Khoa học cơ sở

409/QĐ-HT-TBD ngày
12/12/2013

H5.5.3.24

Quyết định bổ nhiệm trưởng
bộ môn Chuyên ngành

410/QĐ-HT-TBD ngày
12/12/2013

H5.5.3.25

Quyết định bổ nhiệm trưởng
bộ môn Cơ sở

411/QĐ-HT-TBD ngày
12/12/2013

H5.5.3.26

Quyết định bổ nhiệm Trợ lý
Khoa Kinh tế và Du lịch

412/QĐ-HT-TBD ngày
12/12/2013

385/QĐ-HT-TBD ngày
25/11/2013

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

H5.5.3.27

Quyết định mi n nhiệm
P.trưởng khoa và phân công
làm GVCH

H5.5.3.28

Quyết định bổ nhiệm Trợ lý
20/QĐ-HT-TBD ngày
Khoa Khoa học và Công nghệ 12/2/2014

H5.5.3.29

Quyết định bổ nhiệm Trưởng
phòng Tuyển sinh và truyền
thông

22/QĐ-HT-TBD ngày
12/2/2014

H5.5.3.30

Quyết định bổ nhiệm Phó
Trưởng phòng Tuyển sinh và
truyền thông

23/QĐ-HT-TBD ngày
12/2/2014

H5.5.3.31

Quyết định vv cử giảng viên
hướng dẫn tập sự

13/QĐ-HT-TBD ngày
15/01/2014

H5.5.3.32

Thông báo vv biên chế giảng
viên vào các bộ môn

15/TB-HT-TBD ngày
5/3/2014

H5.5.3.33

H5.5.3.34

H5.5.3.35

Lê Thiện Phương th m dự
ội nghị 2011 IEEE
Intern tion l Conference on
Gr nul r Computing tổ chức
tại Đài Lo n
Phạm Văn ải Lê Anh Vân
Đinh Văn ương th m dự hội
thảo kho học tại trường Đại
học Phú Yên
uỳnh Thị Tân ải th m dự
hội thảo kho học tại trường
Đại học Điều dưỡng N m
Định

H5.5.3.36

Quyết định về việc ban hành
Quy chế tạm thời về giảng
viên dài hạn

H5.5.3.37

Quyết định v/v ban hành Quy
định tập sự giảng viên, cán bộ
nhân viên và xét hoàn thành
chế độ tập sự, công nhận
giảng viên, cán bộ nhân viên

19/QĐ-HT-TBD ngày
12/2/2014

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

91/QĐ- T-TBD ngà
05/10/2011

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

Giấ mời, 2014

Trường Đại
học Phú Yên

Giấ mời 2014

12/QĐ-TBD ngày 10/12/2013

01/QĐ-HT-TBD ngày
02/01/2014

Trường Đại
học Điều
dưỡng N m
Định
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

H5.5.4.1

Lý lịch Khoa học của cán bộ
quản lý

Năm 2013-2014

H5.5.4.2

Bảng đánh xếp loại cuối năm

Các năm

H5.5.4.3

Bản đăng ký kế hoạch năm
học

Các năm

H5.5.5.1

Hợp đồng mời giảng

Các năm

H5.5.5.2

Danh sách giảng viên toàn
trường

H5.5.5.3

H5.5.5.4

Thông tư Qu định về việc
xác định chỉ tiêu tuyển sinh
trình độ tiến s thạc s đại
học c o đẳng và trung cấp
chuyên nghiệp
Thông tư Qu định về việc
xác định chỉ tiêu tuyển sinh
trình độ tiến s thạc s đại
học c o đẳng và trung cấp
chuyên nghiệp

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đại
học Thái Bình
Dương/ Các
phòng, khoa
Trường Đ
TBD/
Phòng
ĐT&CTSV

2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Số 57/2011/TT-BGDĐT ngà
02/12/2011

Bộ giáo dục và
Đào tạo

Số 57/2011/TT-BGDĐT ngà
02/12/2011

Bộ giáo dục và
Đào tạo

2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.6.1

Lý lịch khoa học của giảng
viên toàn trường

H5.5.6.2

D nh sách giảng viên và
bằng cấp k m theo

2014

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC

H5.5.6.3

Danh sách giảng viên từng bộ
môn, khoa

15/TB-HT-TBD ngày
5/3/2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.6.4

D nh mục các công bố
kho học & danh sách giảng
viên k m theo

2014

Trường Đ
TBD/
Phòng NCKH
& TĐN

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.7.1

Qu định trả lương

16/QĐ- ĐQT-TBD,
ngà 14/04/2012

H5.5.7.2

Qu định b n hành hệ thống
th ng bảng lương

98/QĐ-HT-TBD,
ngà 10/10/2011

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.7.3

Qu định các tiêu chuẩn và
điều kiện áp dụng đối từng
chức d nh hoặc nhóm chức
d nh công việc trong th ng
bảng lương

99/QyD-HT-TBD,
ngà 10/10/2011

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.7.4

Qu chế lương

Số 11/QĐ- ĐQT-TBD,
ngà 31/10/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.7.5

Qu chế chi tiêu nội bộ

08/QĐ- ĐQT-TBD
ngày 03/6/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.7.6

Qu chế chi tiêu nội bộ

08/QĐ- ĐQT-TBD
ngày 03/6/2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.7.7

Qu chế tu ển dụng
cán bộ giảng viên nhân viên

2013

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Các năm

Cá nhân từng
cán bộ GV
NV Trường
Đại học Thái
Bình Dương

2014

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H5.5.7.8

Bảng tự đánh giá từng
cá nhân

H5.5.8.1

ế hoạch bồi dưỡng
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

H5.5.8.2

ồ sơ CBNV GV toàn
trường

2014

H6.6.1.1

Thời gian biểu năm học

Các năm

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng ĐT &
CTSV

H6.6.1.2

Lịch công tác của Ban Giám
hiệu

Các năm

H6.6.1.3

Lịch sinh hoạt hàng năm

Các năm

H6.6.1.4

Quyết định về việc ban hành
qu định đào tạo TCCN

61/2011/QĐ-HT-TBD
(15/07/2011)

H6.6.1.5

Quyết định về việc ban hành
60/2011/QĐ-HT-TBD
qu định đào tạo Đại học, Cao
(15/07/2011)
đẳng chính quy

H6.6.1.6

Quyết định ban hành Quy
định đánh giá quá trình và thi
kết thúc học kì

25/QĐ-TBD (18/02/2014)

H6.6.1.7

Quyết định ban hành chuẩn
đầu r trình độ tiếng Anh và
tin học (Trình độ A, B, C)

08/QĐ-TBD (25/02/2011)đã
thay thế bằng quyết định
101/TB-TBD

H6.6.1.8

Sổ tay học sinh sinh viên

2009, 2010

H6.6.1.9

Các hình thức tuyên truyền
phổ biến quy chế đào tạo và
hướng dẫn thực hiện

Sổ tay học sinh sinh viên
(2009), Tuần sinh hoạt công
dân đầu năm (k1 k2)

H6.6.1.10

Các kết quả khảo sát hoặc
phỏng vấn: người học, cán bộ
đào tạo, cán bộ quản lý, giảng
viên về các vấn đề trên

211/TB-TBD (18/01/2010)
422/TB-TBD (24/12/2013)

H6.6.2.1

Văn bản về chính sách xã hội
liên qu n đến người học phổ
biến đầu khoá học

Thông tư số 16/2006/TTLTBLĐ-TB&XH-BTCBDG&ĐT ngà 20 tháng 11
năm 2006

H6.6.2.2

Phương thức phổ biến hoặc
Kế hoạch Tuần sinh hoạt công
cập nhật các chính sách xã hội dân đầu khóa, 22/09/2010,
cho người học
06/09/2010

Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Trường Đ
TBD/
Phòng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Phòng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Phòng ĐBCL
& KT
Trường Đ
TBD/
Phòng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Phòng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Phòng ĐT &
CTSV
Trường Đ
TBD/
Phòng TC HC
Bộ Giáo dục
và Đào tạo
Văn bản,
website, sinh
hoạt công dân
đầu năm sinh
hoạt với giáo
viên cố vấn

H6.6.2.3

Thông báo tổ chức khám sức
khỏe HSSV khóa 5

366/TB-TBD (12/11/2013)

Phòng Tổ chức
- Hành chính

H6.6.2.4

Tổng kết năm học 2011 2012

17/BC-TBD
(10/09/2012)

Phòng Tổ chức
- Hành chính

H6.6.2.5

Báo cáo củ Đoàn Th nh
niên, Hội Sinh viên

àng năm

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.2.6

Thông báo kế hoạch củ Đoàn
trường

àng năm

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.2.7

Báo cáo công tác Đoàn và
phong trào th nh niên năm
2012 - 2013

04 BC/ĐTN (16/06/2013)

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.2.8

Báo cáo công tác Hội và
phong trào sinh viên năm học
2012 2013

05 BC/HSV(16/06/2013)

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.2.9

Báo cáo kết quả kiểm tr năm
học 2012 2013

06 BC/HSV (25/06/2013)

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.2.10

Văn bản qu định thực hiện
các biện pháp an ninh trong
trường học

53/2011/QĐ-HT-TBD
(01/07/2011)

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H6.6.2.11

Quyết định thành lập Tổ công
tác đảm bảo an ninh, trật tự
trường học

53/2011/QĐ-HT-TBD
(01/07/2011)

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

529/ Đ T-2013

Trường Đ
TBD/ Phòng
kế toán tài
chính

H6.6.2.12

Hợp đồng với công ty vệ s

H6.6.2.13

Các kết quả khảo sát hoặc các
211/TB-TBD (18/01/2010)
ý kiến đánh giá củ người học
422/TB-TBD (24/12/2013)
về các hoạt động/công tác trên

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Các thống kê theo các mức độ Bộ tiêu chí đánh giá Công tác
khen thưởng về phong trào
Đoàn và phong trào sinh viên
văn nghệ, thể dục thể thao
năm học 2012-2013

Văn ph ng
Đoàn

Văn bản nội quy, quy chế về
an toàn trong phòng thí
nghiệm/xưởng thực hành/ …
và trong ký túc xá

2013

Trường Đ
TBD/ Khoa Y
dược & Điều
dưỡng, Khoa
Khoa học &
Công nghệ

H6.6.2.16

Số vụ việc mất trật tự, không
n toàn trong trường hàng
năm

Chư có báo cáo thống kê.
Tuy nhiên trong khuôn viên
trường không xảy ra các vụ
việc gấy rối làm mất an ninh
trật tự

Trường Đ
TBD

H6.6.3.1

Quy chế học sinh, sinh viên
các trường đại học c o đẳng
và trung cấp chuyên nghiệp
hệ chính quy

Ban hành kèm theo Quyết
định 42/2007/QĐ-BGD-ĐT

Bộ Giáo dục Đào tạo

H6.6.3.2

Minh chứng về việc phổ biến
văn bản về quy chế rèn luyện
đến người học;

Trường Đ
Sổ tay HSSV 2009 Tuần sinh
TBD/ Phòng
hoạt công dân đầu năm (k1 k2)
ĐT & CTSV

H6.6.3.3

Các loại báo chí/tài liệu phục
vụ nhu cầu rèn luyện của
người học;

Các năm

Trường Đ
TBD/ Thư
viện

H6.6.3.4

Văn bản kế hoạch và báo cáo
sơ kết/tổng kết hàng năm về
công tác chính trị, học sinh sinh viên;

04/BC-TBD (11/02/2014)

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H6.6.3.5

Tổ chức học nghị quyết TW
Đảng

Lịch công tác
tháng 02 năm 2014
(01/02/2014)

Ban giám hiệu

02
/ĐTN
(09/03/2013)

Văn ph ng
Đoàn

01A
/ĐTN
(20/02/2013)

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.2.14

H6.6.2.15

H6.6.3.6

H6.6.3.7

Tuyên truyền, học tập, quán
triệt Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn tỉnh và toàn quốc
Đoàn TNCS CM Lần thứ X,
nhiệm kỳ 2012 - 2017
Tổ chức lấy ý kiến cán bộ
Đoàn đoàn viên th nh niên
về Dự thảo sủ đổi hiến pháp
năm 1992

H6.6.3.8

Tham gia cuộc thi viết về
06- /ĐTN
Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn
(28/05/2013)
quốc lần thứ X

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.3.9

Các phong trào khuyến khích
người học tìm hiểu học tập về
chính trị tư tưởng;

Lấy Bộ minh chứng Bên Đoàn

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.3.10

Tỷ lệ người học tham gia các
phong trào tìm hiểu học tập
chính trị tư tưởng;

Lấy Bộ minh chứng Bên Đoàn

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.3.11

Giâỉ thưởng "Sao tháng
giêng" 2012 -2013, 2013 2014

60 QĐ/TW SV (28/12/2012)
142 QĐ/TW SV
(24/12/2013)

Trung ương
HSV Việt
Nam

H6.6.3.12

Báo cáo thực trạng Đạo đức
lối sống của HSSV và công
tác giáo dục Đạo đức lối sống

04/BC-TBD (11/02/2014)

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H6.6.4.1

Nghị quyết lãnh đạo công tác
năm 2014 của chi bộ

01 NQ/CB (20/02/2014)

Chi bộ Đại học
Thái Bình
Dương

H6.6.4.2

Văn bản mô tả chức năng
nhiệm vụ của tổ chức chuyên
trách về Đoàn th nh niên ội
sinh viên;

05/QĐ-ĐTN (03/09/2012)

Đoàn trường

H6.6.4.3

Văn bản mô tả cơ cấu tổ chức
và hoạt động của Hội sinh
viên trong trường;

02/QĐ-HSV
(03/12/2011)

SV trường

H6.6.4.4

Thống kê kinh phí tổ chức các
02/TK-ĐTN
hoạt động văn hó văn nghệ,
(05/05/2014)
thể dục thể thao

Đoàn trường

H6.6.4.5

Kế hoạch năm kế hoạch quý,
kế hoạch chi tiết chương trình
hoạt động cấp trường

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.4.6

Đoàn ho inh tế Đoàn
ho Điều dưỡng có triển khai
Kế hoạch triển khai hoạt động
các hoạt động kho người học Các Đoàn
Đoàn trong các kho các chi
trong kho năm 2011 2012.
khoa
đoàn;
Hiện chư tim thầy minh
chứng lưu trữ.

2009, 2010, 2011, 2012, 2013

H6.6.4.7

Các minh chứng về sự phối
kết hợp giữ Đảng bộ trường
và chính quyền chỉ đạo các
hoạt động củ Đoàn th nh
niên và Hội sinh viên trong
trường;

H6.6.4.8

Báo cáo thực trạng Đạo đức
lối sống của HSSV và công
tác giáo dục Đạo đức lối sống

04/BC-TBD (11/02/2014)

Chi bộ Đại học
Thái Bình
Dương

H6.6.5.1

Câu lạc bộ hoạt động văn hoá
nghệ thuật trong khuôn viên
củ trường cho người học;

CLB Hành trình xanh, CLB
Tài năng sinh viên

Đoàn trường

H6.6.5.2

Sân vận động thể dục thể thao
trong khuôn viên củ trường
cho người học

Sân cầu lông, sân bóng chuyền Phòng TCHC

H6.6.5.3

H6.6.5.4

H6.6.5.5

H6.6.5.6

H6.6.5.7

H6.6.5.8

Chính quyền phối hợp với
Đoàn thanh niên, Hội sinh
viên có hoạt động hỗ trợ tìm
kiếm nơi ở cho người học
(nếu ký túc xá không đáp ứng
đủ nhu cầu ở nội trú)
Nhà trường có dịch vụ cho
người học mượn hoặc thuê
mướn các dụng cụ sinh hoạt
với chi phí phù hợp điều kiện
kinh tế củ người học
Quyết định thành lập bộ phận
Dịch vụ - Canteen trực thuộc
phong Kế hoạch tổng hợp
Kịch bản buổi nói chuyện
ngoại khóa ngành TCNH Chủ
đề: Chia sẻ và tr o đổi kỹ
năng làm việc thực tế cho sinh
viên TCNH
Chương trình sinh hoạt ngoại
khóa. Chủ đề: Hoạt động NH
và cơ hội nghề nghiệp đối với
sinh viên ngành TCNH
Ngoại khó : Định hướng đào
tạo cử nhân CNTT hiện đại ;
Tổ chức buổi ngoại khó để
hướng dẫn cho sinh viên trong
việc chọn máy tính phù hợp

01 NQ/CB
(20/02/2014)

Chi bộ Đại học
Thái Bình
Dương

Tiếp sức mùa thi 2009, 2010,
2011, 2012, 2013. Tiếp sức
đến trường 2009, 2010, 2011,
2012, 2013.

Đoàn trường

Phòng Tổ chức Hành chính
cho mượn vợt cầu lông lưới,
bóng chuyền đề sinh viên chơi
thể th o (không có văn bản)

Phòng TCHC

22/QĐ-HT-TBD (03/04/2012)

Phòng TCHC

15/7/2012

Khoa KT-DL

8/01/2010

Khoa KT-DL

Thông tin trên
website: pou.edu.vn

Khoa Khoa
học và Công
nghệ

nhu cầu sử dụng và khả năng
tài chính gi đình

H6.6.5.9

H6.6.5.10

H6.6.5.11

H6.6.5.12

H6.6.6.1

H6.6.6.2

ho Y Dược và Điều dưỡng
tổ chức chương trình ỷ niệm
ngà Điều dưỡng thế giới
(12/05) hàng năm kết hợp với
ngoại khóa về ngành nghề.
Khoa Ngôn ngữ và Xã hội
học tổ chức ngoại khóa với
chương trình "Rung Chuông
vàng" để người học vui chơi
tr o đổi bằng tiếng Anh
Chương trình đào tạo Kỹ năng
mềm cho sinh viên năm cuối
ngành Kế toán, Quản trị kinh
doanh, Tài chính ngân hàng
do Trung tâm đào tạo ACB và
Trường phối hợp tổ chức
tháng 07, 08/2013
Đánh giá r n lu ện đạo đức
người học
Văn bản qu định nhiệm vụ,
chức năng củ các đơn vị trực
thuộc Đại học Thái Bình
Dương
Văn bản các kế hoạch và các
hoạt động đã triển khai việc
học tập chính trị, học tập các
chủ trương chính sách của
Đảng và Nhà nước và các quy
định củ trường cho người
học?

Thông tin trên website:
pou.edu.vn
Lịch Công tác của BGH tháng
04/2014

ho Y Dược
và Điều dưỡng

Thông tin trên
website: pou.edu.vn

Khoa Ngôn
ngữ và Xã hội
học

Tháng 07, 08/2013
Thông tin trên website:
pou.edu.vn

Khoa KT-DL

ho GVCN người học thực
hiện theo từng học kỳ. Kết quả Phòng ĐT &
được lưu trữ tại Ph ng ĐT &
CTSV
CTSV
Ban hành kèm theo Quyết
định 258/QT-HT-TBD
(26/07/2013)

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Tuần sinh hoạt công dân
(k1,k2)

Ph ng Đào tạo
và CTSV đề
xuất, BGH phê
duyệt

H6.6.6.3

Chuẩn đầu r các ngành đào
tạo

2014

Trường Đ
TBD/ Phòng
ĐT & CTSV

H6.6.6.4

Báo cáo công tác Đoàn và
phong trào th nh niên năm
2012 - 2013

04 BC/ĐTN (16/06/2013)

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.6.5

Báo cáo công tác Hội và
phong trào sinh viên năm học
2012 2013

05 BC/HSV
(16/06/2013)

Văn ph ng
Đoàn

H6.6.6.6

Báo cáo tổng kết năm học
2011 - 2012

17/BC-TBD
(10/09/2012)

Phòng TCHC

H6.6.6.7

Các giải thưởng khen thưởng
các cấp về các hoạt động trên

Giâỉ thưởng "Sao tháng giêng"
2012 -2013, 2013 - 2014 ( 60
QĐ/TW SV (28/12/2012)
142 QĐ/TW SV
(24/12/2013) )

H6.6.6.8

Xếp loại sinh viên từng học
kỳ

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
ĐT & CTSV

H6.6.6.9

Các biện pháp củ trường để
ngăn ngừ người học vi phạm
pháp luật và vi phạm các quy
định chung

Tuần sinh hoạt công dân
(k1,k2)
Thành lập Tổ công tác đảm
bảo an ninh, trật tự trường học
(53/2011/QĐ-HT-TBD ngày
01/07/2011)

Ph ng ĐT &
CTSV; Phòng
TC-HC

H6.6.7.1

Quyết định về việc thành lập
Trung tâm hỗ trợ sinh viên

08/2011/QĐ- ĐQT
(26/02/2011)

Trường Đ
TBD/Hội đồng
quản trị

H6.6.7.2

Quyết định về việc thành lập
Viện đào tạo và hợp tác Quốc
tế

33/2011/QĐ-TBD

Trường Đ
TBD/Hội đồng
quản trị

H6.6.7.3

Mở lớp huấn luyện kỹ năng
và nghiệp vụ cho sinh viên

Báo Tuổi trẻ ra ngày
16/07/2013 và 17/07/2013

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H6.6.8.1

H6.6.8.2

Kịch bản buổi nói chuyện
ngoại khóa ngành TCNH Chủ
đề: Chia sẻ và tr o đổi kỹ
15/7/2012
năng làm việc thực tế cho sinh
viên TCNH
Chương trình sinh hoạt ngoại
khóa. Chủ đề: Hoạt động NH
8/01/2010
và cơ hội nghề nghiệp đối với
sinh viên ngành TCNH

Khoa KT-DL

Khoa KT-DL

H6.6.8.3

Ký kết hợp đồng với các
doanh nghiệp về tạo cơ hội
Báo Thanh niên số 221 ngày
việc làm cho sinh viên sau khi 09/08/2013
r trường

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H6.6.8.4

Biên bản họp ban tổ chức l
kết ngh

8/3/2010

Trường ĐH
TBD/ Phòng
TC-HC

69/QĐ-TBD (09/05/2014)

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Số 37/TB-TBD (19/5/2014)

Trường Đ
TBD/ Phòng
ĐBCL & T

Số: 01/BC-ĐBCL
-TBD

Trường Đ
TBD/ Phòng
ĐBCL & T

Số 65/TB-TBD

Trường Đ
TBD/ Phòng
ĐBCL & T

H6.6.9.1

H6.6.9.2

H6.6.9.3

H6.6.9.4

Quyết định ban hành Quy
định về việc lấy ý kiến người
học về hoạt động giảng dạy
của giảng viên tại trường Đại
học Thái Bình Dương
Thông báo của Hiệu trưởng
về việc tổ chức lấy ý kiến
người học về hoạt động giảng
dạy của giảng viên học kỳ II
năm học 2013-2014
Báo cáo cuối học kỳ 1 và cuối
năm về việc người học đánh
giá chất lượng giảng dạy của
giảng viên khi kết thúc môn
học, bao gồm quy trình, công
cụ và kết quả;
Thông báo về việc lấy ý kiến
người học trước khi tốt
nghiệp về chất lượng đào tạo
của khóa học

H7.7.1.1

Quy trình nghiên cứu Khoa
học

Đ ng triển khai

H7.7.1.2

Thống kê hoạt động NCKH

Đ ng triển khai

H7.7.1.3

Kế hoạch về hoạt động
CN trong nhà trường

Đ ng triển khai

H7.7.1.4

Báo cáo hiện trạng, nhu cầu
và đề xuất, kiến nghị cơ chế
chính sách đào tạo, thu hút, sử 11/BC-TBD
dụng nhân lực KH và CN
trình độ cao

Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN

H7.7.1.5

Quyết định thành lập hội đồng
160/QĐ-HT-TBD
khoa học và ĐT

H7.7.1.6

Hội nghị đẩy mạnh nghiên
cứu khoa học trong Trường
đại học TBD

2014 (Biên bản)

H7.7.1.7

Hội thảo khoa học : đổi mới
đào tạo trong Trường đại học

kỷ yếu KH 2014

H7.7.1.8

Hội thảo chu ên đề về khoa
học tri thức

kỷ yếu KH 2013

H7.7.1.9

Thông báo về việc đăng ký
hội thảo KH và hội thảo
chu ên đề

44/TB-TBD

H7.7.2.1

Danh mục thống kê đề tài
NC
hàng năm

Các năm

H7.7.2.2

Báo cáo nghiệm thu và biên
bản họp các hội đồng nghiệm
thu đề tài, dự án khoa học
công nghệ hàng năm của
Trường

H7.7.2.3

Hoạt động hỗ trợ và hạn chế
việc chậm tr tiến độ triển
kh i các đề tài KHCN

Chư có

H7.7.2.4

Văn bản qu định về các chế
tài với các đề tài không hoàn
thành đúng hạn

Chư có

H7.7.3.1

H7.7.3.2

Đ ng triển khai

Danh mục thống kê các bài
báo đăng trên các tạp chí
2013, 2014
chu ên ngành trong nước và
quốc tế.
Thông báo về việc viết tham
luận cho Hội thảo chu ên đề "
Xây dựng mối quan hệ gắn
56/TB-TBD
kết giữ nhà trường, doanh
nghiệp và xã hội.

Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN

H7.7.4.1

Danh mục đề tài, công trình
nghiên cứu KH chuyển giao
công nghệ với DN, tổ chức
XH tại đị phương và cả nước

Chư có

H7.7.4.2

Hợp đồng chuyển giao công
nghệ phục vụ các doanh
nghiệp/tổ chức xã hội

Chư có

H7.7.5.1

Thống kê tổng kinh phí
Trường giành cho NCKH và
chuyền gi o CN hàng năm

Chư có

H7.7.5.2

Thống kê các nguồn thu từ
hoạt động NCKH và chuyển
giao công nghệ hàng năm.

Chư có

H7.7.5.3

H7.7.5.4

Thống kê về tỷ lệ thu chi của
các đề tài, dự án KHCN và
các Đ chu ển giao CN hàng
năm
Danh mục các hợp đồng
chuyển giao CN, DV khoa
học công nghệ và Doanh thu
hàng năm

Chư có

Chư có

H7.7.6.1

Danh mục đề tài, dự án
NC
được phê duyệt hàng
năm

Các năm

H7.7.7.1

Qu định NCKH

2014

H8.8.1.1

Các văn bản qu định và
hướng dẫn củ nhà trường về
quản lý hoạt động hợp tác
quốc tế

2011, 2013

H8.8.1.2

Thành lập viện đào tạo và hợp
33/2011/QĐ-TBD (13/4/2011)
tác quốc tế

H8.8.1.3

Thành lập phòng Nghiên cứu
khoa học và Đào tạo quốc tế

05/QĐ- ĐQT (20/1/2011)

Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường ĐH
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN
Hội đồng quản
trị

H8.8.1.4

Văn bản qu định nhiệm vụ,
chức năng củ các đơn vị trực
thuộc Đại học Thái Bình
Dương

H8.8.1.5

Báo cáo tổng kết năm học
2011 - 2012

17/BC-TBD (10/09/2012)

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H8.8.2.1

Hợp đồng hợp tác đào tạo Đại
học Soongsil

2013/ Đ/ST (-Soongsil)
ngày 14/1/2014

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H8.8.3.1

Hội thảo “T rget-Oriented
Ranking and Its Application
to Personalized
Recommendation in eCommerce”

http://pou.edu.vn/Tin-tuc-sukien/Tintuc/Hoi-thao-chuyende-ve-khoa-hoc-trithuc/58/11/62639

Trường Đ
TBD/ Phòng
NCKH &
TĐN

H9.9.1.1

Văn bản qu định về việc sử
dụng và thời gian phục vụ của
thư viện

2009

Trường Đ
TBD/ Phòng
ĐT & CTSV

H9.9.1.2

Thống kê đọc giả thư viện

Các năm file excel do thư
viện quản lý

Trường Đ
TBD/ Thư
viện

Không có số

Trường Đ
TBD/ Thư
viện

01/TV-Đ NT ngà
15/11/2013

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Không có số các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Không có số

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H9.9.1.3

H9.9.1.4

Danh mục các loại sách, tạp
chí và tài liệu tham khảo phục
vụ các chu ên ngành đào tạo
và nghiên cứu khoa học của
trường
Văn bản cam kết với các
trường đại học trong khu vực
cho phép khai thác hệ thống
thư viện điện tử của các
trường đại học trong khu
vực/trên thế giới

H9.9.2.1

Thống kê cơ sở vật chất nhà
trường

H9.9.2.2

Các bản thiết kế xây dựng các
phòng học, giảng đường,
phòng thực hành, thí nghiệm
theo các tiêu chuẩn xây dựng
Việt Nam

Ban hành kèm theo Quyết
định 258/QT-HT-TBD
(26/07/2013)

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

H9.9.2.3

Các báo cáo đánh giá hàng
năm về nhu cầu và hiệu quả
sử dụng phòng học, giảng
đường, phòng thực hành, thí
nghiệm của các khoa/trung
tâm trong trường

H9.9.3.1

Danh mục các trang thiết bị
phục vụ dạy và học theo từng
ngành đào tạo

H9.9.3.2

Báo cáo kiểm kê tài sản hàng
năm đánh giá chất lượng của
các trang thiết bị của nhà
trường

H9.9.3.3

Sổ theo dõi tần suất khai thác
các trang thiết bị phục vụ đào
tạo và nghiên cứu khoa học

H9.9.3.4

Các văn bản qu định và
hướng dẫn việc sử dụng các
trang thiết bị trong trường

H9.9.3.5

Các văn bản qu định việc
định kỳ bảo dưỡng và sửa
chữa các trang thiết bị

H9.9.4.1

Văn bản qu định việc trang
bị mới, khấu hao tài sản, thay
thế máy tính và các thiết bị
điện tử dùng cho tin học hoá
việc dạy/học, nghiên cứu
khoa học và quản lý của
trường

H9.9.5.1

Văn bản quy hoạch tổng thể
củ trường đã được xây dựng
và sử dụng

H9.9.5.2

Văn bản qu định việc bố trí,
phân chia việc sử dụng các
phòng học và sân bãi trong
trường và phòng/bộ phận
chức năng chịu trách nhiệm
quản lý và giám sát công tác
này

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H9.9.5.3

H9.9.5.4

H9.9.5.5

H9.9.5.6

H9.9.5.7

H9.9.5.8

H9.9.5.9

H9.9.6.1

H9.9.6.2

H9.9.6.3

Sơ đồ các phòng học, phòng
máy tính, phòng thực hành,
thí nghiệm hiện tại củ trường
(có diện tích từng phòng và
mô tả các thiết bị bên trong)
Sơ đồ các phòng ở trong ký
túc xá củ trường (có mô tả
các trang thiết bị bên trong và
diện tích từng phòng)
Thống kê tổng diện tích
phòng trọ tại ký túc xá và tỷ
lệ sinh viên có nhu cầu nội trú
tại ký túc xá củ trường
Danh mục các trang thiết bị
phục vụ hoạt động văn nghệ,
thể dục thể thao
Báo cáo hàng năm tổng kết và
đánh giá về điều kiện môi
trường, an ninh, an toàn của
ký túc xá
Kết quả khảo sát người học về
sự hài l ng đối với điều kiện
học tập, sinh hoạt và phục vụ
các hoạt động thể dục thể thao
văn nghệ
Kết quả khảo sát cán bộ,
giảng viên và người học về
công suất và hiệu quả khai
thác các phòng học, giảng
đường, sân bãi
Văn bản qu định việc bố trí,
phân chia việc sử dụng các
phòng làm việc trong trường
cho các phòng chức năng và
cho cán bộ các khoa/trung
tâm
Văn bản qu định chức năng
và nhiệm vụ cho phòng/bộ
phận chức năng chịu trách
nhiệm quản lý cơ sở vật chất
(phòng làm việc)
Các văn bản qu định về diện
tích phòng làm việc các điều
kiện tối thiểu của một phòng
làm việc, mua mới hoặc thay
thế sửa chữa các thiết bị trong

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

2012, 2014

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Không có số

Trường Đại
học Thái Bình
Dương

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

phòng làm việc

H9.9.6.4

Sơ đồ các phòng làm việc (có
diện tích và mô tả hệ thống
thiết bị bên trong)

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H9.9.6.5

Thống kê tổng diện tích, số
lượng và tỷ lệ diện tích phòng
làm việc trên tổng số cán bộ,
giảng viên và nhân viên cơ
hữu theo từng phòng, khoa,
trung tâm trong trường

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H9.9.6.6

Danh mục các trang thiết bị
được lắp đặt trong các phòng
làm việc

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H9.9.7.1

Các quyết định gi o đất của
các đơn vị quản lý cấp trên
cho nhà trường sử dụng

856/QĐ-UBND ngày
04/04/2011

UBND tỉnh
Khánh Hoà

H9.9.7.2

Văn bản quy hoạch tổng thể
củ trường đã được xây dựng
và sử dụng

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H9.9.7.3

Quy hoạch đất đ i cho qu
hoạch phát triển dài hạn được
Nhà nước phê chuẩn cho
trường

2012

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H9.9.7.4

Các văn bản qu định về việc
sử dụng đất trong phạm vi
quản lý củ nhà trường

2010

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H9.9.7.5

Các văn bản kế hoạch sử dụng
2010
diện tích đất được cấp

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H9.9.7.6

Các quyết định phân bổ diện
tích sử dụng đất cho các đơn
vị trong trường (nếu có)

2010

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

H9.9.7.7

Các văn bản trường ký kết
thỏa thuận thuê mượn mặt
bằng của các tổ chức đơn vị
doanh nghiệp để sử dụng cho
các hoạt động củ trường (nếu

- Số 180/ Đ-LK 2008;
- Số 234/ Đ-DV;
- Số 274/ Đ-LK 2010;
- Số 373/BB-TCKTMT ngày
28/05/2013;

- Trường Đ
Thái Bình
Dương;
- Trường
TCKT Miền

có)

H9.9.9.1

Văn bản qu định chức năng
trách nhiệm và quyền hạn của
bộ phận chuyên trách công tác
bảo vệ, trật tự, an toàn và an
ninh củ trường

H9.9.9.2

Các văn bản qu định các tiêu
chuẩn nghiệp vụ và yêu cầu
khác đối với đội bảo vệ

H9.9.9.3

Danh mục hướng dẫn và sơ
đồ thiết bị hiện đại phòng
chống cháy nổ, trộm cắp
trong đơn vị

H9.9.9.4

Các văn bản qu định về công
tác bảo vệ an ninh, trật tự an
toàn trong trường

H9.9.9.5

H9.9.9.6

- Số 551/ Đ-LK 2013;
- Tờ trình.

Trung;
- Trường Đ
Thái Bình
Dương;
- Trường
TCKT Miền
Trung;
- Trường Đ
Thái Bình
Dương;
- Trường Đ
Thái Bình
Dương.

2009

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

2009

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

2009

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

2009

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Các báo cáo năm đánh giá
công tác an toàn, an ninh
trong trường

Các năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
TC-HC

Các minh chứng liên quan
khác

- Số 201/ Đ T-2009 ngày
24/08/2009;
- Số 44/ Đ T-2010 ngày
31/08/2010;
- Số 155/ Đ T-2011 ngày
19/09/2011;
- Số 169/ Đ T-2012 ngày
01/09/2012;
- Số 529/ Đ T-2013 ngày
01/09/2013;
- Số 22/PL Đ T-2014 ngày
01/07/2014;
- Giấ đề xuất ngày
30/06/2014.

- Các Đ T
do Công ty
CPDV Bảo vệ
ùng Vương
ban hành;
- Giấ đề xuất
do trường Đ
Thái Bình
Dương b n
hành.

H10.10.1.1

H10.10.1.2

H10.10.1.3

H10.10.1.4

H10.10.1.5

H10.10.1.6

H10.10.2.1

Các văn bản qu định của nhà
trường về chiến lược tăng các
nguồn thu sự nghiệp của
trường
Các kế hoạch ngắn hạn, trung
hạn và dài hạn củ trường để
khai thác các nguồn thu sự
nghiệp

Qu định nội bộ về việc sử
dụng các nguồn thu sự nghiệp

Kế hoạch dự toán phân bổ và
sử dụng các nguồn thu cho
các hoạt động đào tạo, nghiên
cứu khoa học và các hoạt
động khác củ trường
Bảng cân đối thu chi hàng
năm kinh phí ngân sách và
các nguồn thu sự nghiệp cho
các hoạt động củ trường
Các báo cáo đánh giá về hiệu
quả đầu tư tài chính cho các
hoạt động và các định huớng
cho các năm s u củ trường
Biên bản các hội nghị thảo
luận xây dựng kế hoạch tài
chính hàng năm củ các đơn
vị trong trường

2012, 2014

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

Trường Đ
- Kế hoạch thu - chi năm 2013
TBD/ Phòng
- Kế hoạch thu - chi năm 2014
KH-TC
- Quyết định số 04/QĐĐQT-TBD ngày 15/02/2012
về việc Ban hành Quy chế chi
tiêu nội bộ năm 2012.
- Quyết định số 08/QĐĐQT-TBD ngày 03/06/2013
về việc Ban hành quy chế thu
chi nội bộ năm 2013.

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

2012, 2014

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

àng năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

Báo cáo hiệu quả hoạt động từ
2009 đến 2012.

àng năm

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC
Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

H10.10.2.3

Văn bản kế hoạch tài chính
hàng năm củ trường

- ướng dẫn số 218/HDKHTC-TBD ngày 10/06/2013
về việc Lập dự toán chi phí
2013, 2014.
- Quyết định số
220/2013/QĐ-HT-TBD ngày
10/06/2013 về việc Ban hành
các quy trình về công tác tài
chính kế toán.

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

H10.10.2.4

Báo cáo tổng kết công tác tài
chính hàng năm củ trường

Báo cáo Quyết toán tài chính
các năm
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

Báo cáo quyết toán tài chính
và biên bản thẩm định hàng
năm

Báo cáo Quyết toán tài chính
các năm
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

Báo cáo kết quả kiểm toán
hàng năm

- Báo cáo kiểm toán về báo
cáo chi phí trước thành lập từ
năm 2004 đến 31/12/2009.
- Báo cáo kiểm toán về báo
cáo tài chính giữ niên độ từ
01/01/2012 đến 15/04/2012.

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

2010

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

- Dự toán kinh phí các khoa,
ph ng năm 2014.
- Tổng hợp dự toán toàn
trường năm 2014.

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

Bảng cân đối thu chi các
nguồn thu hàng năm

Báo cáo Quyết toán tài chính
các năm
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

Quyết toán năm

Báo cáo Quyết toán tài chính
các năm
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

H10.10.3.5

Báo cáo kiểm toán hàng năm

- Báo cáo kiểm toán về báo
cáo chi phí trước thành lập từ
năm 2004 đến 31/12/2009.
- Báo cáo kiểm toán về báo
cáo tài chính giữ niên độ từ
01/01/2012 đến 15/04/2012.

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

H10.10.3.6

Các báo cáo tổng kết đánh giá
việc sử dụng kinh phí trong
các hoạt động củ trường

2013, 2014

Trường Đ
TBD/ Phòng
KH-TC

H10.10.2.5

H10.10.2.6

H10.10.3.1

H10.10.3.2

H10.10.3.3

H10.10.3.4

Văn bản qu định về các
nguyên tắc phân bổ kinh phí
cho các đơn vị/bộ phận trong
trong trường
Bảng dự toán kinh phí năm
củ các đơn vị trong trường
và tổng hợp dự toán của toàn
trường

